
Profiel Martin, PA0MJM

Gezien de lastige situatie van de VERON afdeling Nijmegen, heb ik mij aangemeld als vrijwilliger voor 
een bestuursfunctie. Nu ben ik pas komen wonen in de omgeving van Nijmegen, dus zal de vraag 
rijzen, wie ik dan wel ben. Graag stel ik me voor:

Mijn naam is Martin Mulders, callsign PA0MJM. Getrouwd, 2 kinderen en 1,5 kleinkind. We zijn in 
februari 2021 naar het dorp Oosterhout verhuisd, om dichterbij onze kinderen en kleinkind te 
kunnen wonen.

Ja, mijn call stamt uit 1973. Ben ik een Oldtimer? In jaren wel, maar verder niet. Ik ben 66 jaar en 
sinds kort met pensioen.

Wat drijft mij in deze hobby? Dat is puur de magie dat je met 100W (het vermogen van een 
ouderwets peertje) zomaar met de andere kant van de wereld kunt praten, zonder enige 
tussenkomst van welke provider dan ook. Verder ben ik een zelfbouwer en sporadisch een hobby 
contester. Voornamelijk de grote contesten, waarin een weekend lang met heel veel mede 
hobbyisten een ruisbult tot achter Pluto wordt genereerd.  ;-) 

Waarom vind ik een landelijke zendvereniging belangrijk? Als hoofdpunten de verdediging van onze 
frequentieruimte en deelname aan internationale  overlegstructuren die onze hobby aangaan. En als 
goed onderlegd gesprekspartner van onze Overheid. Die geeft ons ten slotte de ruimte om onze 
hobby uit te oefenen op al die 24 frequentiebanden vanaf 135 kHz tot 250 GHz. Uiteraard zijn er 
regels, maar die zijn er ook in het verkeer, om maar eens wat te noemen. En we hebben invloed op 
die regels! Bijvoorbeeld om het Coversity net PI2NON op  430,275MHz mogelijk te maken.

Wat vind ik belangrijk van en in een afdeling van de VERON? Elkaar ontmoeten, kennis en ervaring 
uitwisselen en de hobby stimuleren. Dat laatste door interessante lezingen te laten houden, 
zelfbouw projecten stimuleren en activiteiten ondersteunen. Denk daarbij onder andere aan de 
velddag en de JOTA ,

Vanaf 2006 heb ik me actief met de VERON bezig gehouden. Onder andere als voorzitter van de 
afdeling Twente A40, als medebeheer van de Meetplaats in Twente en later in de organisatie van de 
jaarlijkse DNAT in Bad Bentheim. Ik ben bij diverse JOTA's ben ik actief geweest. Eerst hier in Arnhem,
later in Hengelo (Ov.).  Ontzettend leuke ervaringen opgedaan en één van de beste gelegenheden om
onze hobby uit te dragen.

Ik hoop ook hier, net als in Twente, weer een hoop mensen te leren kennen en aan allerlei 
activiteiten deel te kunnen nemen.

En zeker hoop ik medebestuurders te ontmoeten, om samen in deze
afdeling  enthousiast bestaande  activiteiten te ondersteunen en
nieuwe te initiëren.

Let's dot It!
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