De OldTimersClub in 2017
In 2017 is de OTC vaker dan tevoren over de tongriem gegaan, maar dan wel in positieve zin. Werd voorheen de OTC
soms denigrerend als een clubje oudgedienden en een select groepje oude (zij het wel wijze) mannen beschouwd,
nu wordt daar toch wel heel anders tegenaan gekeken.
Dank zij de innoverende inspanningen van het bestuur en de positieve inzet om aan niet‐leden duidelijk antwoord te
geven op de vraag “wat is nu die OTC?” door de leden zelf, is de geloofwaardigheid en het bestaansrecht van de OTC
voor iedereen duidelijker geworden.
We mogen ons dan ook verheugen in een nog steeds stijgende populariteit onder de Nederlandse zendamateurs,
niet in het minst te danken aan de wekelijkse OTC‐ronde op 80 meter en onze presentatie op de Dag van de Radio
Amateur, maar daarover later meer.
De jaarlijkse reünie in De Soesterduinen was een eclatant succes, zowel wat organisatie, catering en de geanimeerde
stemming onder de deelnemers betreft. Tijdens de reünie heeft Cor Moerman PA0VYL de voorzittershamer
overgedragen aan Hans Weijers PA0HWB, waarbij Cor namens de voltallige vergadering een fraaie oorkonde en het
erelidmaatschap werd aangeboden. Cor, bedankt voor je inzet en enthousiasme gedurende je jaren als voorzitter.
Het afgelopen jaar is ondanks het feit dat we helaas een aantal leden hebben verloren, het aantal OTC‐leden
wederom gestegen. De financiële situatie van de OTC is zonder meer gezond te noemen. Met regelmaat bleven
zendamateurs zich spontaan via de fraaie OTC‐website (www.oldtimersclub.info) aanmelden als aspirant‐OTC‐lid en
daar kunnen we alleen maar verheugd over zijn.
OTC en Dag van de Radio Amateur
Nadat de OTC zich aanvankelijk slechts in de vaak kille ontvangsthal voor de grote evenementenzaal kon presenteren
met de bekende witte parasol “OldTimersClub” en een paar schamele stoeltjes en een tafeltje, hebben we sinds
enkele jaren de beschikking over een volwaardige stand in de zaal. We zijn de VERON dan ook erkentelijk voor het
beschikbaar stellen van gepaste ruimte in de grote hal.
De OTC staat voor het behouden van de oude pioniersgeest, de erkenning van het erfgoed van onze radio‐hobby en
het verstevigen van de onderlinge vriendschapsbanden. Doel en opzet van de stand op de DvdA is meer bekendheid
geven aan onze vriendenclub, daadwerkelijk leden samenbrengen in onze stand en nog‐niet‐leden ertoe te bewegen
zich als (aspirant)lid van de OTC op te geven. Om dit doel
kracht bij te zetten is een in het oog vallende opzet van de
stand noodzakelijk en met de overwegend rode
aankleding van onze kraam en het schenken
van koffie en thee met de nu al traditionele
Bastogne koek, blijken we daar uitstekend in
geslaagd te zijn.
Vele OTC‐leden hebben elkaar getroffen in of
bij de OTC‐stand, enerzijds op vooraf

gemaakte afspraak, soms voor het eerst in levenden lijve, anderzijds was het vaak een hernieuwde kennismaking
nadat men elkaar jaren uit het oog had verloren. Uit de geanimeerde onderlinge gesprekken en het blijven plakken
in de OTC‐stand is gebleken dat er aan een goed herkenbaar en gezellig trefpunt op de Dag van de Radio Amateur
duidelijk behoefte bestaat. Er zijn veel oude koeien uit de sloot gehaald en aan sterke verhalen heeft het niet
ontbroken.
De bemanning van de stand heeft geen gelegenheid voorbij laten gaan om aan nog‐niet‐OTC‐leden duidelijk uit te
leggen waar de OTC voor staat en waarom ze zich bij onze vriendenclub zouden moeten aansluiten. Het resultaat
mag er zijn, een aantal amateurs heeft zich per direct ingeschreven als aspirant‐lid en een aantal mensen heeft het
inschrijvingsformulier mee naar huis genomen om na een korte bedenktijd zich alsnog via de website aan te melden
als aspirant‐OTC‐lid.
We zijn dan ook erg tevreden met onze presentatie op de Dag van de Radio Amateur en we hebben de OTC weer
goed op de kaart gezet: je kon gewoon niet om de stand van de OTC heen. Ook volgend jaar in Zwolle zullen we
present zijn op het grootste amateurtreffen in Nederland en we hopen daar vele leden, ook aspirant‐leden, te
mogen ontmoeten. Voor degenen die dit jaar niet in staat waren om ons op de Dag van de Radio Amateur te
bezoeken wellicht een aansporing om volgend jaar onze stand eens aan te doen voor een gezellig praatje onder het
genot van een warm drankje en een smakelijke koek. Iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft tot de
succesvolle presentatie van de OTC in Apeldoorn bedankt en we treffen elkaar volgend jaar in Zwolle.
De OldTimersClub in 2018
Ook het komende jaar zullen we ons weer duidelijk profileren in de wereld van de Nederlandse zendamateurs en we
gaan de resultaten van het afgelopen jaar overtreffen. We zijn er van overtuigd dat we daarin gaan slagen, maar dan
wel met en voor elkaar, want naarmate de tijd voortschrijdt en mensen steeds ouder worden zal de behoefte aan
steun en vriendschap onderling groter worden en daaraan kunnen we met zijn allen een bijdrage leveren.
Het OTC‐bestuur kan daarin niet alleen een bemiddelende, maar ook een stimulerende rol spelen. Zo is de OTC niet
alleen een gezellige groep sociaal bewogen zendamateurs, maar kan zij ook de ware pioniersgeest van de zend‐
amateur uitdragen en het geestelijke en materiele erfgoed van de zendamateurs die ons voorgingen behouden en
conserveren.
Vergeet niet om alvast 8 april 2018 in uw agenda te
noteren voor de volgende reünie in de Soesterduinen en
3 november 2018 voor de Dag van de Radio Amateur in
Zwolle.

Het bestuur van de OTC wenst u gezellige
Kerstdagen en een
gelukkig en gezond

2018!

