
 

 

Zaterdag 1 oktober 2016 
 
We zijn op bezoek in Borne bij Henk Radio Spakenburg voor een interview, Henk is 61 jaar oud en ontvangt ons 
vriendelijk. 

        
Henk is begonnen in de begin jaren 70 als MG piraat hij was toen ongeveer 16 jaar. 
Door de broer van Henk is hij in contact gekomen met de MG piraterij. 
De eerste zender was een EL34 buis  die niet goed werkte Henk zelf had toen geen kennis van zenders en kwam er 
achter dat de zender niet goed was gebouwd.  
Halfweg de jaren 70 kocht Henk een VT kast en via de Twentse Radio unie vond Henk iemand die hem hielp de 
zender om te bouwen.   
De antenne was een 45 meter langdraad die in de boom op 20 hoogte was bevestigt aan een stalen profiel. 
In 1976 werd Henk gepakt het was omstreeks 17:00 uur toen de VT zender in beslag werd genomen. 
De Plaat die hij toen draaide was Dancing Queen dat vergeet hij niet meer. 
Henk hielp de 4 politie agenten de zender in de auto te laden. 
Hij kreeg 400 Gulden bekeuring voor deze overtreding. 
In 1979 is Henk gestopt met de hobby hij ging verhuizen naar de stad en kon daar geen antenne plaatsen. 
 

      
Begin jaren 90 hoorde Henk op de auto radio het Kluizenaarsteam, na contact met het team kwam Henk in contact 
met de radio Weduwe en de zwarte Spin. 
Een collega piraat hielp Henk om een zender 2x807 buizen te bouwen en zo weer actief te zijn. 
Toen gebruikten we een spoel antenne in plaat van een draad, die door een collega piraat was gemaakt. 
Henk werd toen ontvangen in Engeland bij Derek Taylor waar van hij de brieven nog heeft.  
 
Half weg de jaren 90 bouwde de buurman een 4x814 zender waar Henk 400 watt uit kreeg door te experimenteren. 
In 2005 kocht Henk een Rohde&schwartz SK050 bij een piraat in Duitsland deze zender werd veelgebruikt en Henk 
heeft er veel plezier aan beleeft. 
In 2008 werd er een zender gebouwd van een QB 1750 buis met een modulator van 4 x TB 4-750 buizen. 
Ook deze zender is voorzien van een spoelantenne die goed werkt. 
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