
In Memoriam Jacques van Zoest 
 
Vrijdag 15 mei is op 83 jarige leeftijd Jacques van Zoest NL 10635, overleden. Jacques was 
meer dan 40 jaar luisteramateur en vanaf 1980 lid van de VERON. Behalve dat Jacques een 
fervente luisteramateur was, ging zijn grote interesse uit naar de scheepvaart en met name 
die op de binnenwateren. Hij was dan ook regelmatig te vinden aan de oevers van de Waal, 
waar hij met zijn portofoon voorzien van marifoonfrequenties het scheepvaartverkeer 
volgde en meeluisterde naar het radioverkeer. 
 
Jacques was een regelmatige bezoeker van radiobeursen. Vanaf medio negentiger jaren trok 
hij jaarlijks met zijn Compaenen naar Friedrichshafen. Eerst met de trein, later met eigen 
vervoer. Het verblijf in en om de Bodensee met de vriendenclub gold voor hem als een 
jaarlijks hoogtepunt. Er moest ieder jaar gevaren worden met de “witte vloot”. Bij aankomst 
aan de Bodensee was de eerste actie bijna altijd het kopen van een meerdaags abonnement, 
zodat er met de boot naar de beurs gevaren kon worden. Niet alleen Friedrichshafen was 
het doel, ook de eendaagse beurzen in België en Nederland werden trouw bezocht. De 
laatste twee jaar werden daar een bezoek het National Hamfest in Newark-on-Trente en het 
National Radiocenter in Bletchley aan toegevoegd. En natuurlijk moest daar met de auto op 
de “ferry” naartoe gegaan worden. In Groot Britannië maakte hij hernieuwd kennis met het 
land waar hij in zijn jonge jaren gewerkt had. 
 
Vele jaren is Jacques gewaardeerd lid geweest van de JOTA groep PA3DYA/J die vanuit Mook 
faciliteiten voor de jeugd van Scouting Don Bosco realiseerde. Hier hielp hij mee het 
antennepark op te bouwen en de activiteiten voor de jeugd te ondersteunen. Als de jeugd in 
de avonden niet meer aanwezig was, kwam er natuurlijk een potje bier aan te pas. 
 
Zijn ervaring als hofmeester bij de Koninklijke Marine en in de horeca was duidelijk te 
merken bij de taken die Jacques als vrijwilliger bij de Nijmeegse 4DAAGSE uitvoerde. Tien 
jaar lang ondersteunde hij de dienst Kennis en Innovatie, de dienst Facilitaire Zaken en later 
de dienst Meldkamer en Informatiecentrum, waarbij hij ervoor zorgde dat iedereen op tijd 
zijn natje en droogje had en het ontbijt en de lunch tijdig aanwezig waren. Ook het uitreiken 
en beheren van parkeervergunningen en doorlaatbewijzen aan de bewoners van de buurt 
rond het Start- en Finishterrein behoorde tot zijn werkzaamheden. Voorafgaand aan het 
evenement werd een schakelpunt ten behoeve van straalverbindingen in zijn shack, die 
naast het evenemententerrein lag, ingericht. 
 
In 2002 volgde Jacques, op latere leeftijd, in Rotterdam een opleiding MARCOM A om zijn 
maritieme zendvergunning MARCOM B op te waarderen. Hieruit bleek samen met zijn ruim 
60-jarig lidmaatschap van Schuttevaer, de scheeps- en binnenvaartvereniging, en zijn meer 
dan 60-jarige ondersteuning van de KNRM, zijn bovenmatige interesse voor de maritieme 
wereld. Regelmatig hoorde je de telexgeluiden van de NAVTEX als je in zijn shack kwam. Die 
zullen we nu niet meer horen. 
 
Ardo, PAØAVK 
 



 
 
 


