Old Timers Club
Introductie van onze nieuwe voorzitter
Mijn naam is Jan van der Meij - PA0JMY. Ik ben geboren in april 1954 en dus 68 jaar jong.
Zendamateur ben ik geworden omdat mijn vader dat ook was (PA0MEY, SK 2003).
Ook mijn twee broers hebben een amateurregistratie: Ton is PA2AMY en Ron is PA1RMY.
Zelf heb ik de vergunning gehaald in het najaar van 1972. Vanaf 1 januari 1973 had ik een
C-machtiging. Een A-machtiging heb ik sinds het voorjaarsexamen van 1976. Lid van de OTC ben ik
sinds 2004.

Het bestuur van de OTC
is zeer verheugd dat op
zondag 12 juni 2022
tijdens de DvdOTC in
restaurant De Soester
Duinen, met applaus Jan
van der Meij PA0JMY als
nieuwe voorzitter is
gekozen van de
Nederlandse Old Timers
Club.
Met Jan als voorzitter
heeft de OTC wederom
een betrokken en
passievolle verbinder
aan het roer staan. Wij
heten Jan zeer welkom
en zien uit naar een fijne
samenwerking.

In mijn professionele carrière heb ik gewerkt aan systemen voor professionele mobiele
communicatie. Communicatiesystemen voor bijvoorbeeld de Openbare Orde en
Veiligheidsdiensten, maar ook Openbaar Vervoer en Industrie. In het verleden waren dat analoge
communicatienetwerken en meldkamersystemen; de laatste 20 jaar werkte ik met digitale
systemen, voornamelijk TETRA en in mindere mate DMR.
Vanaf augustus 2020 ben ik met pensioen maar regelmatig word ik nog gevraagd voor projecten en
help wat firma’s die mijn hulp kunnen gebruiken. Dat blijf ik doen zolang ik het leuk vind.
Mijn amateurcarrière is er een met gaten geweest. Vlak na het behalen van de machtiging was ik
zeer actief op HF, voornamelijk met telegrafie. Later ben ik verhuisd naar hogere frequenties, met
name 23 en 13 centimeter.
Na een lange periode van inactiviteit ben ik na mijn pensionering weer actiever geworden.
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want knutselen met elektronica heeft mijn
overtuiging inzetten voor de belangen van de OTC!
Ik ga mij daarnaast vol overtuiging inzetten
voor de belangen van de OTC!

Het OTC bestuur.

73, Jan - PA0JMY

OTC
https://www.oldtimersclub.info/

