OLD TIMERS CLUB
OPGERICHT

OTC

JAARBLAD

26

1950

JAARGANG 62

UITNODIGING
*HDFKWHOHGHQYDQGH27&ZLMQRGLJHQXHQXZ
partner uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse
reünie.

DATUM:

Zondag 1 april 2012
ontvangst tussen 10:00 en 10:45 uur.

LOCATIE:

Restaurant ‘De Soester Duinen’
6RHVWHUEHUJVHVWUDDW
0'6RHVWGXLQHQ7

PROGRAMMA:

11: 00 uur
1. Begroeting van de aanwezigen.
2. Herdenking van leden die ons in het
afgelopen jaar zijn ontvallen.
3. Verwelkoming nieuwe leden.
4. Financieel overzicht.
5. Bestuursmededelingen.
5RQGYUDDJ
7. Sluiting officieel gedeelte.
*H]HOOLJVDPHQ]LMQHQRQGHUOLQJ462
12:30 uur Lunch.
14:00 uur Lezing door Arthur Bauer, PAØAOB.

ENTREE

De toegangsprijs bedraagt € 10,00 per persoon, per
bankoverschrijving te voldoen. Indien dat niet lukt
bestaat de mogelijkheid om contant te betalen. Wilt u
dan alstublieft met gepast geld betalen?
Het OTC bestuur biedt u ook dit jaar een kopje koffie
met iets lekkers aan!

AANMELDEN
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U meldt zich bij voorkeur aan via het elektronische formulier dat op de OTC website
(www.oldtimersclub.info) is te vinden onder de
knop ‘Reünie 2012’, helemaal bovenaan de
knoppenrij. Onder de tekst die u na het aanklikken aantreft bevindt zich een link die het
aanmeldingsformulier doet openen.
De door u verstrekte informatie wordt via een
beveiligde verbinding verzonden.
2. Degenen die niet over Internet beschikken
kunnen voor de aanmelding gebruik maken van de
bijgevoegde antwoordkaart. De ingevulde strook
vóór 15 maart 2012 aan de secretaris sturen.
Denk aan voldoende frankering!

CARPOOLEN

OKTOBER

Wij doen een dringend beroep op de leden om gebruik
WHPDNHQYDQGHPRJHOLMNKHLGWHFDUSRROHQ*HEUXLN
hierbij de actuele ledenlijst en aarzel niet om contact
op te nemen met een OTC-lid in uw omgeving.

MAART

2012

TECHNISCHE

LEZING (14:00 - 16:00 UUR)
De titel van de lezing is dit keer: Radar, Klein Heidelberg, Freya Polwender enz. “Dat moet dan Arthur
Bauer, PAØAOB zijn” zult u zeggen. Ja, dat klopt, we
hebben Arthur bereid gevonden zijn uitgebreide kennis
op dit gebied met ons te delen.
Wat aan de orde komt zijn technieken die al ruim 70
jaar oud zijn. Toch zult u verbaasd staan hoe de
ontwerpers van destijds geweldige resultaten wisten te
bereiken met de, naar huidige maatstaven, primitieve
middelen van toen. Arthur heeft maar twee uur de tijd
om zijn verhaal te doen, het kan dus gebeuren dat hij
op een aantal onderwerpen niet te diep kan ingaan.
Voor degenen die het naadje van de kous willen weten
raden wij aan een bezoek te brengen aan het privé
museum van Arthur. Er zal een wereld voor u open
gaan. Kijk op: www.cdvandt.org

DE

LUNCH

Op het aanmeldingsformulier wordt u gevraagd of u
een lunch wenst te gebruiken en zo ja welke.
U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
1. Soep, diverse soorten brood, kroket,
NDDVHQYOHHVEHOHJǝ
2. Tomatensoep met boerenbrood en kruidenboter, twee varkenshaasoesters in
champignonsaus, groene salade,
groente van de dag, frietjes en pikante
aardappeltjes, dessert vanille ijs met
FKRFRODGHVDXVHQVODJURRPǝ

WIJZIGING

IN HET

OTC

BESTUUR.

Onze secretaris Peter van Kats, PAØ5/0JDIEHJLQ
2011 te kennen zijn functie te willen neerleggen.
Bijna tien jaar heeft Peter deze functie met veel plezier
en veel inzet vervuld, een niet geringe prestatie. Een
ieder die wel eens een bestuursfunctie heeft gehad zal
dit kunnen beamen.
Alhoewel we alle begrip hadden voor Peter zijn beslissing stelde het ons wel voor een netelig probleem:
Waar haal je zo snel een getalenteerd secretaris vanGDDQ"*HOXNNLJNHQWGH27&YHOHWDOHQWHQHQLVKHWHHQ
flexibele organisatie.
We hebben Hans Weijers, PAØHWB bereid gevonden
het secretariaat op zich te nemen. Hans is een oude
rot in het vak, jarenlang was hij secretaris van de
3:*1GH3DFNHW:HUN*URHS1HGHUODQG7LMGHQVGH
reünie van 2011 is Hans met instemming van alle
aanwezigen in functie getreden. Inmiddels heeft Peter
Hans helemaal vertrouwd gemaakt met de administratie van onze club.
Bedankt voor je inzet Peter, je was een geboren secretaris.

EXPOSEREN

Evenals vorige jaren is er weer gelegenheid tot het
tentoonstellen en het demonstreren van apparatuur.
1HHP]RQRGLJYRRUDIFRQWDFWRSPHWGHVHFUHWDULV

DE SPELREGELS
 Bij binnenkomst ontvangt u een consumptie-










kaart. Op deze kaart houdt u uw consumpties bij. Voordat u vertrekt rekent u bij de
receptie van ‘De Soesterduinen’ alle consumpties af.
Zorg voor een goed leesbare badge met uw
roepnaam! Bij de OTC-receptie is voor € 1
een speciale OTC badgehouder verkrijgbaar.
Tevens is hier voor € 10 het OTC-insigne
verkrijgbaar.
Leden van de OTC en hun partner hebben
alleen toegang tot de reünie na voorafgaande aanmelding. Introducés zijn niet
toegestaan!
Huisdieren worden in principe niet toegelaten tot ‘De Soester Duinen’.
De OTC website www.oldtimersclub.info is
up-to-date. Raadpleeg de ledenlijst en bekijk de foto’s van 2011!
Volgend jaar is de reünie op zondag 7 april.



Het OTC bestuur wenst u en uw partner
een heel plezierige dag toe !


Museum Jan Corver
Het boek: De radioamateur ‘getekend’.
Het thema van de tentoonstelling in het museum
Jan Corver was in het afgelopen jaar: ‘De amateur en zijn humor’. Het betrof de tekeningen die
onze mede OTCer Hans Evers, PAØCX in de loop
van 61 jaar heeft gepubliceerd.
Ruim 400 tekeningen die met
een knipoog naar onze hobby
kijken, wie kent ze niet? Onder
de titel: De radioamateur ‘getekend’ heeft het museum alle
tekeningen in boekvorm uitgegeven. Niet helemaal toevallig
was het boek enkele dagen
voor de reünie klaar. De aanwezige OTCers hadden de eerste
keus waar gretig gebruik van
werd gemaakt. Een bijkomend
voordeel was dat de kopers hun boek door de
meester zelf konden laten signeren.
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Om alvast de sfeer te proeven!
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Vervelend incident:

Zoals gebruikelijk heeft zich vorig jaar weer een
aantal nieuwe OTC leden aangemeld. Als regel verlopen deze aanmeldingen probleemloos, echter met één
aanvraag bleek wat mis te zijn. Geheel volgens de
regels was de betreffende aanvraag voorzien van
twee namen van bekende OTC leden. Tot zover niets
aan de hand, de man werd ingeschreven en kreeg zijn
diploma en insigne toegestuurd. Enige maanden later
kreeg het bestuur reacties van de OTC leden die in de
aanvraag genoemd waren. Zij gaven aan van niets te
weten, geen enkel contact met het aspirant lid te
hebben en absoluut niet achter de voordracht te
staan.
Dit is een gang van zaken waar het bestuur absoluut
niet van gediend is. Wij verwachten van de leden een
volwassen gedrag en geen leugens. De betreffende
amateur heeft inmiddels een brief ontvangen waarin
hem het lidmaatschap van de OTC is ontnomen.

De lezing in 2011 door PAØA:
Het middagprogramma werd verzorgd door
Albert, PAØA. Zijn lezing ging over SDR, ofwel
Software Defined Radio.
Met Albert in huis hadden
we precies de juiste man
voor deze materie: hij
gelooft pas iets als hij zelf
heeft vastgesteld dat het is
zoals “men” beweert.
Zoals verwacht werd het
een leerzame middag. In
zeer duidelijke bewoordingen legde Albert ons het
principe van SDR uit. Voor de in de hobby doorgroefde Old Timer is het even slikken dat de hem
zo vertrouwde knoppen ontbreken en dat het al
even vertrouwde MF filter niet meer voorkomt.
Het bleef echter niet bij woorden: Albert had een
uitgekiende demonstratie opgesteld waarmee hij
de meer dan verrassende eigenschappen van SDR
kon laten zien en horen. Al met al een zeer leerzame en geslaagde lezing.
Voorzitter : Cor Moerman, PAØVYL
ws19@xs4all.nl
Secretaris : Hans Weijers, PAØHWB
otc@ziggo.nl
Penningmeester : Ger Metselaar, PAØAER
pa0aer@radio-amateur.nl

