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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 179 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 10 november 
en andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
            
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 

NOVEMBER - verkoping 
Vrijdag 10 november is er een verkoping van courante radio-
amateurspullen. Je kan dus spullen die je niet meer gebruikt (en 
waarvan je denkt, dat een andere amateur het nog kan gebruiken) uit 
te zoeken en mee te nemen naar deze avond. Om de verkoping vlot te 
laten lopen, vragen wij je om je aan de volgende regels te houden:  
 

1. op alles wat wordt aangeboden moet staan wie de eigenaar is, of het functioneert en 
wat de minimumprijs is; 

2. van de verkoopprijs gaat 10% naar de clubkas, houdt hier rekening mee bij het 
vaststellen van de minimumprijs; 

3. eenmaal verkochte spullen kunnen niet opnieuw worden ingebracht;  
4. alles (zowel verkocht, als niet verkocht) moet na afloop van de verkoping  worden 

meegenomen door de (nieuwe) eigenaar. 
 

Onze veilingmeester bepaalt voor de verkoping welke kavels er onder de hamer  komen. Wij 
hopen op deze avond veel courante radio-amateur artikelen te zien.  
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
 

DECEMBER - kerstbijeenkomst 
Vrijdag 8 december is er de jaarlijkse familieavond in kerstsfeer. Graag  
nodigen wij u en uw partner uit om het jaar feestelijk met ons af te sluiten.  
Wij zorgen voor een hapje en een drankje en voor het nodige vermaak.   
 

 
LOCATIE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN 

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in 
ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85  
(wijk Nieuwland) in Amersfoort. De Watersteeg wordt in sommige 

navigatiesystemen aangeduid als ʻfietspadʼ. Het beste is dan de Sporthal Nieuwland aan de 
Zeldertsedreef 3, 3824 EJ Amersfoort in te voeren. Daar kan je ook het beste parkeren. 
Voor bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn X2, halte Zonnewijzer. 
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GROTE BELANGSTELLING BIJ LEZING OVER HET 
MENSELIJK COMMUNICEREN DOOR DE EEUWEN HEEN 
Voor een paar duizend euro aan CW-sleutels stonden er bij elkaar, op vrijdag 13 oktober in 
De Herberg. En aan de meeste ervan mochten de bezoekers ook even zitten. Deze 
ʻminitentoonstellingʼ was onderdeel van de lezing van Koos Sportel (PA3BJV) over het 
menselijk communiceren door de eeuwen heen. 
Koos nam in zijn lezing de bezoekers mee in de ontwikkeling van de communicatie. Van  
vele jaren voor de jaartelling, waar het vuur nog niet was uitgevonden, tot de huidige tijd 
waarin satellieten rond de aarde zwermen. Eerst stond Koos stil bij waarom mensen com-
municeren. Dat dit niet altijd vanuit sociale aspecten is, maar soms gewoon ook vanuit 
macht, geldelijk gewin en andere minder positieve menselijke eigenschappen, toonde Koos 
aan door met de bezoekers te lopen door de ontwikkeling van communicatiemiddelen. Zo 
was er de semafoor die het Napoleon mogelijk maakte om snel te weten wat er in zijn 
grondgebied gebeurde. En al snel werd dit middel ook ingezet om, bij helder weer, te 
kunnen communiceren met de scheepvaart. 
Van de semafoor was het een kleine stap naar de ontwikkelingen die mannen als Popov, 
Samuel Morse en “Willem” Marconi wisten te bedenken. De lezing van Koos zat vol met 
korte videoʼs, waardoor de bezoekers niet alleen hoorden hoe de ontwikkeling is gegaan 
maar vooral ook konden zien. Ademloos werd er door de zaal naar het verhaal van Koos 
geluisterd. Ook een demonstratie met een eigen gebouwde vonkenzender werd erg 
gewaardeerd. Heel veel seinsleutels, waarvan ook heel veel Begaliʼs, waren op één avond bij 
elkaar tentoongesteld.  
Was het dan allemaal geschiedenis op deze avond? Nee zeker niet: na een korte pauze liet 
Koos een korte film zien over een recent bezoek aan de Italiaanse seinsleutelbouwer Begali, 
om vervolgens door te gaan met de rol van amateurradio-communicatie. Het eind van de 
lezing werd afgesloten met beeldmateriaal van hoe Koos zelf samen met zijn XYL Hilde 
(PA3EKW) de radiocommunicatie, al meer dan 40 jaar, beleeft. 
Een erg geslaagde lezing, voor herhaling vatbaar! 

 
 
VOSSENJACHTCOMMISSIE AMERSFOORT ZOEKT VERSTERKING 
Een aantal leden van de Amersfoortse vossenjachtcommissie wil het wat rustiger aan gaan 
doen. En daarom is de commissie op zoek naar mensen die het organiseren van de jachten 
in de toekomst wil gaan overnemen. Dit is belangrijk, want alleen met voldoende mensen in 
de organisatie kunnen de vossenjachten ook in de toekomst doorgaan! 
Wil je weten wat het organiseren inhoud en hoe de bestaande commissie werkt? Neem dan 
contact op met Rob Kelder (PA0KEL), Rient Bartelds (PA3GXP) of met Frans de Bles (PC2F). 



 

3/7 

VOSSENJACHT 
Deze maand is er geen vossenjacht. In december wordt een “Piet 
Wakkerjacht” op 80m georganiseerd. Informatie hierover volgt uiteraard 
t.z.t. op deze website. Wij zien je graag weer bij de volgende vossenjacht. 
Voor informatie over andere vossenjachten in het land zie de ARDF-site. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 

 
 
VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
Hiernaast de stand van zaken tot en met 31 Oktober 
2017. Duidelijk is te merken dat er al een paar grote 
contesten geweest zijn. Het weer wordt minder en wat 
is er nou mooier dan op een druilerige zaterdagmiddag 
of zondagmorgen achter de set te zitten om zo veel 
mogelijk verbindingen te maken. 
De activiteit van Amersfoort is afgelopen maand 
uitzonderlijk. Iedereen probeert de laatste maanden 
nog een paar puntjes bijeen te sprokkelen om in 
december die fel begeerde beker in ontvangst te 
nemen. Wie wil die nou niet hebben? 
De contesttesters van afdeling Amersfoort hebben in 
oktober een monsterscore van 161 punten behaald. 
Daarmee komt het totaal op 925 punten. Achter 
Amersfoort staat, met meer dan 100 punten 
achterstand, A07 Breda. Daarmee komt Amersfoort 
steeds steviger op die vierde plaats.  Op plaats 3 staat 
A20 Kennemerland. 
Bij PI4AMF hebben ze in oktober weer aan diverse 
contesten meegedaan. Zij hebben het respectabele 
Aantal van 35 punten bijeen gecontest. 
 
Hoe zien de individuele scores er uit? 
1. De grote winnaars deze maand zijn Roel (PB0ACU) en (verassend) Adriaan 

(PA1LIO). Zij hebben elk maar liefst 24 punten bijeen gecontest. Beiden stijgen 
hiermee één plaats. Roel gaat van 4 naar 3 en Adriaan van 10 naar 9. 

2. Voor Lex (PA1LEX) is het even wennen dat hij deze maand niet eerste is. Hij heeft 
toch het respectabele aantal van 22 punten behaald en blijft daarmee op de tweede 
plaats. 

3. Gerard (PD0PIW) verrast ons met de voor hem beste score ooit in één maand met 
maar liefst 16 punten. Hij stijgt daarmee maar liefst 2 plaatsen van 7 naar 5! 

4. Gert (PA2LO) heeft ook een keurige 15 punten bijeen verzameld. Door de 
monsterscore van Roel gaat Gert wel één plaats zakken van 3 naar 4. Ik verwacht 
tussen Gert en Roel nog wel een flinke strijd om de uiteindelijke derde plaats. 

5. Tijmen (PA3GRM) pakt elke maand ook zo zijn puntjes mee. Deze maand zijn het er 
9. Daarmee blijft hij op plaats 8. 

6. Willem (PD0WVD) heeft een verdienstelijke 8 punten gescoord, terwijl hij ook 
regelmatig bij PI4AMF zit. Met deze 8 punten stijgt Willem één plaats van 12 naar 11. 

7. Rienus (PA0RBA) heeft deze maand 4 punten bijeen gecontest. Helaas voor Rienus 
zakt hij één plaats van 6 naar 7. 

VERON Amersfoort - 
resultaat in de VERON  
competitie (31-10-2017) 

31-10 30-9 score 

1. PI4AMF 185 150 35 

2. PA1LEX 136 114 22 

3. PB0ACU 115 91 24 

4. PA2LO 114 99 15 

5. PD0PIW 63 47 16 
6. PA3EYC 61 61 0 

7. PA0RBA 56 52 4 

8. PA3GRM 53 44 9 
9. PA1LIO 51 27 24 
10. PC3M 46 43 3 
11. PS0WVD 22 14 8 
12. PC2F 17 17 0 
13. PA0RSM 5 4 1 
14. PE1KWH 1 1 0 

925 764 161  

https://ardf.veron.nl/
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8. Peter (PC3M) zit regelmatig bij PI4AMF maar heeft individueel 3 punten gescoord. Hij 
zakt één plaats van 9 naar 10. 

9. Eddy (PA0RSM) heeft ook nog tijd gevonden voor één punt. Hij blijft daarmee op 
plaats 13. 

10. Maarten (PA3EYC), Frans (PC2F) en Hans (PE1KWH) hadden afgelopen maand 
geen tijd of konden geen interessante contest vinden. Dit heeft vooral consequenties 
voor Maarten en Frans die beiden één plaats zakken. Maarten gaat van 5 naar 6 en 
Frans 11 naar 12. Hans blijft de “rode lantaarn drager” op plaats 14. 
 

Het lijkt erop dat naarmate het jaar vordert iedereen toch nog een plaats wil opschuiven. 
Interessant wordt het tussen Gert en Roel in de strijd om de derde plaats. We hebben nog 
1½ maand om punten te verzamelen. Succes allemaal. 
Mocht u mee willen doen maar weet niet hoe dat gaat? Stuur een mail naar 
pa3eyc(at)live.nl. Ook op https://afdelingscompetitie.veron.nl/ vind je veel informatie. 
 
Maarten (PA3EYC) 
 
 
VERSLAG VAN EEN BEZOEK AAN DE 
OFFICINA MECCANICA BEGALI 
Op donderdag 28 september vertrokken 
Hans (PE1KWH), Maarten (PA3EYC) en 
XYL Henriëtte, Roel (PB0ACU), Koos 
(PA3BJV), Hilde (PA3EKW), Tijmen 
(PA3GRM), Gert (PA2LO) en XYL Mariëtte 
(KJ4UUS), Frans (PC2F), Gerard (PD0PIW) 
en ikzelf, Adriaan (PA1LIO) naar Italië. Het 
doel van de reis: een bezoek brengen aan 
de plek waar de mooiste seinsleutels van 
de wereld worden gemaakt; de Officina 
Meccanica Begali in de buurt van de stad 
Brescia. 
 
Hoe deze trip tot stand kwam 
Tijdens de Hamvention in Xenia eerder dit 
jaar, werd de afvaardiging uit Amersfoort 
(PA3EYC, PE1KWH, PA3GRM en PA2LO) 
door Pietro Begali uitgenodigd om vooral 
eens langs te komen in Italië. Toen deze 
uitnodiging terloops tijdens een leden-
avond werd genoemd, werd snel duidelijk 
dat er meer mensen graag eens zouden 
willen kijken bij Begali. Nadat Gert aan had 
gegeven wel eens te willen kijken of hij het 
e.e.a. kon regelen, ging het snel: voordat 
hij het wist moest hij voor twaalf mensen 
onderdak, vervoer en tickets regelen… 
Nu weten we uit eerdere reisjes dat het 
regelen van tripjes en excursies wel aan 
onze secretaris is toevertrouwd. En ook al 
was deze trip geen afdelingsactiviteit, maar 

een initiatief van een paar individuele 
amateurs, stelde hij ons niet teleur. Voor 
we er erg in hadden, ontvingen we een 
uitgebreide reisbeschrijving, waren de 
tickets geboekt, waren kamers geboekt en 
huurautoʼs geregeld. En dat ook nog voor 
een strakke prijs! Naast deze logistieke 
zaken, werd er door Gert ook uitgebreid 
met de firma Begali heen en weer gemaild 
om de afspraken goed door te nemen en 
zo niet voor verrassingen te komen staan. 

Onderling werd door de deelnemers 
geregeld hoe we naar de Luchthaven 
Eindhoven zouden rijden. Ik reed mee met 
Hans, die  om 14.15 in Eemnes arriveerde. 
Nadat ook Frans en Roel waren opgehaald 
reden wij naar Eindhoven. Bij de vertrekhal 
aangekomen werden wij zwaaiend vanaf 
de balustrade opgewacht door Koos, die 
met een aantal eerder gearriveerde deel-
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nemers al plaats had genomen op het 
luchthaventerras. Daar konden we heerlijk 
in het zonnetje wachten op de komst van 
de andere deelnemers. 
Nadat iedereen was gearriveerd en er in 
het zonnetje was bijgepraat, vertrokken 
wij omstreeks 18.00 uur met een Boeing 
737-800 van Ryanair naar het vliegveld 
van Bergamo. Gert had een VIP be-
handeling geregeld voor de groep: we 
konden als eerste in- en uitstappen en 
zaten op de voorste rijtjes van het vlieg-
tuig. Goed geregeld! Onderweg hadden  
wij een fraai uitzicht op de Alpen en de 
Dolomieten. Na een rustige vlucht van iets 
meer dan één uur kwamen wij in Bergamo 
aan. 
 
In Brescia 
Door onze chauffeurs (Frans, Tijmen en 
Gert) werden de gehuurde autoʼs op-
gehaald en al snel vertrokken wij naar 
Brescia. Deze stad bereikten wij, via de 
tolweg, na 40 minuten rijden. Gert had ons 
ondergebracht in het Igea hotel in het 
centrum van de stad. Nadat wij onze 
bagage naar de kamers hadden gebracht, 
besloten wij om iets te gaan eten in het 
oude stadscentrum van Brescia. 

Frans, die eerder in Brescia geweest was, 
fungeerde als onze gids. Volgens Frans 
was het een goed kwartiertje lopen naar 
het centrum. Dat werd echter een Italiaans 
kwartiertje. Nadat Frans, gewapend met 
plattegrond, ons een tijdje rond had laten 
dolen, kwamen wij aan in het oude stads-
centrum. Een schitterend centrum met 
veel oude gebouwen. 

Het was een aangename avond, wij 
konden zonder jas buiten zitten. Wij 
namen plaats op een van de terrasjes om 
iets te drinken en een Italiaanse maaltijd 
te gebruiken. Er werden pizzaʼs en pasta 
gegeten en genoten van goede wijn en 
koud bier. Tja, en zoals het gezegde zegt 
“als de wijn is in de man (vrouw)” dan 
krijg je bijzondere gesprekken. Zoals het 
gesprek over China waar men wel eens 
een hond eet of konijnen en katten. 
Volgens Hilde moesten daarbij de haren 
van de poes worden gebrand. Onnodig om 
te zeggen dat deze opmerking onmiddellijk 
tot enige hilariteit leidde… 
Na deze gezellige avond werd het hotel 
weer opgezocht waar de meeste van ons 
van een welverdiende nachtrust gingen 
genieten. Een deel van ons vond het 
tijdstip nog wat aan de vroege kant en 
vroeg de nachtportier een adresje om de 
avond af te sluiten, waarbij reisleider Gert 
hem op het hart drukte dat het niet al te 
ver lopen moest zijn en dat wij niet in een 
foute lokale stripclub wilden eindigen maar 
gewoon een gezellig terrasje zochten. 
De portier wist wel iets, dat was slechts  
op 10 minuten loopafstand. Nou ja, mis-
schien 15 of 20 of… Kortom: wij besloten 
om een taxi te nemen. Nu was dat maar 
goed ook want het bleek inderdaad verder 
te zijn dan de loopafstand van 10 minuten. 
Wij werden netjes afgezet in een ander 
gedeelte van de stad met inderdaad leuke 
terrasjes en een ongedwongen gezellige 
stemming. Wij kregen daar heerlijke wijn 
geserveerd en genoten wij nog van diverse 
Italiaanse specialiteiten waaronder heer-
lijke Parmaham, kaas, worst en heerlijke 
olijven. Na deze gezellige afsluiting van de 
dag werden wij weer naar het hotel terug-
gebracht en zochten we tevreden en vol-
daan ons bed op. 
Op vrijdag zaten we om 08.30 uur aan het 
ontbijt. Daar verscheen na enige tijd ook 
Maarten in het hotel: hij was verhinderd 
om op donderdag met ons mee te gaan en 
was daarom vrijdagochtend vroeg vanaf 
vliegveld Weeze (Duitsland) naar Brescia 
vertrokken. 
Na het ontbijt ging iedereen zijns weegs. 
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Schrijver dezes ging met Frans, Hans en 
Roel naar een museum waar oude race-
autoʼs  gebruikt in vroegere tijden bij 
diverse Italiaanse autorallyʼs te zien waren. 
Anderen gingen de het oude centrum van 
Brescia bezoeken. Ook deze dag werkte 
het weer mee: het was heerlijk warm en 
zonnig. 
  
Het bezoek aan Begali 
We hadden afgesproken om 14.30 uur 
weer bij het hotel terug te zijn, waarna wij 
gezamenlijk naar Begali zouden ver-
trekken. Rond het afgesproken tijdstip 
vertrokken wij dan ook vanaf het hotel.  
Na ongeveer een kwartiertje rijden door 
het Italiaanse verkeer kwamen we daar 
aan. Bij aankomst werden wij meteen 
hartelijk ontvangen door Pietro Begali,  
zijn  echtgenote, zijn dochter Bruna en 
huisvriend Francesco. 
We kregen een rondleiding door de fabriek 
waarbij alle fabricageprocessen werden 
getoond en er de mogelijkheid bestond om 
alle seinsleutels uit te proberen. Alles vond 
plaats in een ongedwongen sfeer. Pietro 
gaf aan iedereen uitleg over de fabricage 
en toonde ons ook een map met teke-
ningen van diverse ontwerpen die hij had 
uitgedacht. Alles met potlood getekend; 
“no computer here” aldus Begali. 

Ook liet hij zijn collectie antieke boeken 
over Morse zien, waaronder was een 
prachtexemplaar van Marconi. Dochter 
Bruna demonstreerde het aanwezige 
laserapparaat waarmee seinsleutels 
worden gegraveerd. Ze maakte tijdens 
deze demonstratie voor iedereen een 
naamplaatje met de call erop. 

Door diverse deelnemers werd er van de 
gelegenheid gebruikt gemaakt om een 
seinsleutel te kopen en deze door Bruna te 
laten graveren. Aan het einde van de 
rondleiding was er voor ons een tafel 
gedekt met diverse soorten salades, worst 
en champagne . 

Tijdens het bezoek had Bruna ook nog een 
verrassing. Bij de voorbereiding van de reis 
had Gert haar uitgebreid verteld over de 
deelnemers en in het bijzonder over Koos, 
die zich al vele jaren in Nederland inzet 
voor de kunst van de telegrafie. Dat 
iemand zich zo inzet voor morse, bleef ook 
bij Begali niet onopgemerkt. Koos werd 
dan ook benoemd tot “CW-professor” en 
ontving als blijk van waardering een Begali 
Camelback Keyer. Nu hebben we Koos niet 
vaak sprakeloos gezien, maar dit was toch 
echt even een momentje die even 
aankwam bij hem. Mooi om te zien dat de 
waardering voor Koos ook buiten de 
landsgrenzen plaatsvindt! 

Om ons bezoek te vieren werden wij door 
de familie Begali uitgenodigd voor een 
diner in een restaurant in de buurt. 
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Restaurateur Dominico heette ons daar 
welkom en zorgde voor een diner met een 
lokale Italiaanse vleesspecialiteit en heer-
lijke Italiaanse wijn. Kortom een over-
vloedig diner waarbij aan eten, drinken en 
goede gesprekken geen gebrek was. 

Tijdens het tafelen werden er diverse 
speeches afgestoken waarbij o.a Koos 
Pietro bedankte voor de eer die hem 
eerder die dag in de fabriek ten deel was 
gevallen. Maarten bedankte in zijn speech 
de familie voor het gastvrije onthaal dat 
wij hadden gekregen. Pietro bedankte ons 
voor het bezoek aan zijn fabriek en 
benadrukte nog eens de ongedwongen 
sfeer: het was alsof we elkaar al jaren 

kenden en familie van elkaar waren 
geworden. Aan het einde van de avond 
kwam het onvermijdelijke afscheid. Hier en 
daar werd er zelfs een traantje 
weggepinkt… 
 
Weer terug 
Na een goede nachtrust en een goed 
ontbijt vertrokken wij zaterdagochtend 
weer in de richting het vliegveld Bergamo. 
Na een terugreis zonder problemen 
kwamen wij allemaal gezond en wel in 
Eindhoven aan. Daar werd afscheid van 
elkaar genomen en ging iedereen 
huiswaarts. Sommigen met een 
schitterende nieuwe seinsleutel, anderen 
vooral met de herinnering aan een paar 
hele mooie dagen en een geslaagde reis. 
Ondergetekende wil,  mede namens de 
andere deelnemers,  Pietro Begali, zijn 
vrouw en dochter Bruna nogmaals heel 
hartelijk bedanken voor de gastvrije 
ontvangst. Mogen zij eens besluiten om 
onze kant op te komen dan zijn zij meer 
dan welkom!  
En Gert: jij bedankt voor de voortreffelijke 
organisatie. Het was top! 
 
73, Adriaan (PA1LIO) 

 
 
QSL-KAARTEN 
Vergeet niet je QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. Je kunt op: 
http://www.nl5557.nl of onze homepage kijken of er kaarten voor je zijn. 
 
 
VAM (VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond)  
Elke maandag is er een VAM-avond in Bunschoten (Haarbrug 10-B)  
(zie voor info over vakanties en andere activiteiten vanuit Bunschoten ook 
onze homepage, https://www.pi4amf.nl en https://twitter.com/pi4amf). 
 
 

Wens je de Nieuwsflits niet langer te ontvangen of heb je een  
nieuw e-mailadres dan kun je dat doorgeven aan Gert van Loo 
(a03@veron.nl). Heb je een bericht/artikeltje voor in de volgende 
Nieuwsflits dan kunt je dit ook opsturen naar dit e-mailadres. 

    
 
PS   - de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden. 
BCC  - abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis". 

https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
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