
 

 

Willem Radio Havana is begonnen in 1970 met de MG piraterij in z/o Drenthe. 
 
Mijn eerste MG zender was een EL34,ik gebruikte een radio als versterker en voeding deze was gemaakt 
door de Zwarte Adelaar. 
Na een paar maanden heb ik een 807 MG zender laten bouwen bij de Radio Arabier. 
De antenne was een 1/4 golf draad. 
 
In 1972 heb ik VT4C MG zender gebouwd, en een versterker gekocht van een collega piraat. 
in 1973 werd ik uit de lucht gehaalt met de VT4C door de politie, de bekeuring was 250 gulden en 1 jaar 
voorwaardelijke straf. 
  
Omstreeks 1974-1975 heb ik een BC191 zender gekocht deze werkte prima, in 1978 zijn we verhuist en 
heb toen een nieuwe MG zender gebouwd het was een TB4-1250, met een modulator van 8xEL34.   
Deze MG zender heb ik gebruikt tot 1980 en ben in dat jaar uit de lucht gehaalt. 
 
Ik heb toen een 750 TA MG gebouwd die mij toen is afgenomen door de politie terwijl ik op mijn werk 
was. 
Ook hebben ze toen 500 EL34 buizen meegenomen, en de London City 8xEL34 versterker. 
Maar de voeding en de travo hebben ze laten staan. 
De bekeuring was 500 Gulden en 2 jaar proeftijd. 
 
In 1984 heb ik een nieuwe MG zender gebouwd, de stuurzender was een 6L6 - 807. 
De eindttrap was een 4x813, met een modulator van 2x TA 250. 
 
In 1986 heb ik voor de blauwe vogel een MG zender gebouwd. 
Later heb ik een andere MG zender voor de Blauwe Vogel gebouwd. 
 
In 1980 ben ik overgegaan van de 1/4 golf draad antenne naar de spoel antenne coaks gevoed op de 
1636. 
Deze spoelantenne is gemaakt door de radio Schaduwjager. 
Ook in dit Jaar had ik mijn eerste PLL-EF86-EL86-EL519 stuurtap, met als eindtrap de  
4x QB 3,5-750 met een vermogen van 1500 watt. 
ook een andere modulator moest ik toen hebben,met 2x de 4-1000 buizen. 
Het vermogen van modulatie travo was 11KW. 
 
In het jaar 2000 heb ik de 4 CX 3000 aangeschaft waar 6 KV op staat, met een vermogen van 2,5 -3 KW. 
Met deze MG zender heb ik veel muziek gedraaid, en veel plezier gehad. 
In 2014 heb ik een nieuwe modulator gebouwd, met de 2 Siemens RS 3005 CL buizen. 
Waar 5,5KV op staat en een vermogen leveren van 5 KW. 
De mast is 27 meter hoog waar de 4 meter lange spoel antenne opstaat. 
 
In al deze jaren heeft deze piraat 15000 singles en meer als 1000 LP's gekocht. 
Radio Havana is in geheel west europa te horen op de 1636KHz. 
 
intervieuw door Jos SWCHolland 
 
 
 


