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ROEPSEIN :    ZS6MRK. 

HERHALERS : 145.750MHz, 52.750MHz, 438.750MHz en 438.575MHz. 

POSBUS :  13653, PRETORIA, 0135. 

BANK :  ABSA, TJEK REK. 060016020, TAK  335045. 

WEBBLAD :  http://zs6mrk.org. 

E-POS  :  sekretaris@zs6mrk.org. 

BULLETINS :  SONDAE: 11:15 145.740 MHZ FM, 14.250 MHZ USB 

   7.063 MHZ LSB,  ECHOLINK VIA ZS6FCS 

   WOENSDAE: 19:30 145.750 MHZ FM, 3.640 MHZ LSB 

Bestel u nuwe klubhemp nou! 

U kan ons nuwe klubhemp, nou by Louw, ZS6LME bestel. Die koste 

beloop R200 per hemp. Die gewone groottes is beskibaar. Betaal u geld 

in by MRK se bankrekening (soos onderaan die bladsy getoon) en gee 

duidelik u naam, roepsein en grootte van die hemp. Stuur ook 'n epos na 

sekretaris@zs6mrk.org . Voorbeeld: Sou Louw 'n hemp bestel sal hy dit 

soos volg toon op die betaling: "Louw ZS6LME 5XL". Myself, Thys, se 

bestelling sal soos volg lyk: "Thys ZS6MJM Spring gou - die eerste klom-

pie is alreeds afgelewer. 

Herhalertoon (CTCSS) 
Op 1 Desember 2012 is die 88,5Hz subtoon op die herhaler aangeskakel. 
Die toonbordjies verkoop soos soetkoek.  Sou u die bordjie benodig doen 

die betaling by ons bankrekening (hieronder) met roepsein en 
"toonbordjie" as verwysing en stuur 'n epos na ons e-posadres, 

sekretaris@zs6mrk.org. Vir klublede is die prys R50; vir nie-klublede is die 
prys R150 vir gemonteerde bordjies. Posgeld is R20 sou die bordjies per 

pos versend moet word. 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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1.  

 

“Groot is die werke van die HERE, 'n bron van nadenke vir almal wat vreugde daarin 
vind” - Psalm 111:2 (direkte vertaling). 

Die wêreld sê dat mense wat net uit hul geloof in God leef, alle sin vir die werklikheid 
verloor het. Maar dit is juis hulle wat glo, wat die realiteite van die lewe ernstig 
opneem. Hulle skuif nie sekere feite opsy net omdat dit nie by hulle lewensbeskouing 
inpas nie. Gelowiges staan met beide voete vas op die aarde en hou hul oë en ore wyd 
oop sodat hulle bewus kan wees van alles wat in die wêreld gebeur. Maar hulle pas 
ook op dat die oënskynlike werklikheid nie die laaste woord te sê het nie. Hoe 
betekenisvol hierdie werklikheid ook al is, dit is nooit deurslaggewend nie. Dit sê vir 
hulle baie, maar nie alles nie. Dit word nie iets wat hulle oorweldig nie. Dáároor is die 
gelowige te diep onder die indruk van die ander feite: “die werke van die Here” (Ps. 
111:2). Dit is hiérdie “werke” wat vir hulle harder spreek en hulle lewe beheer. Dit kan 
met niks groter en beter vergelyk word nie. Dít is die laaste, absolute werklikheid vir 
die gelowige. 

Die digter besing die “werke” van die Here in Psalm 111. Dit is gebou op waarheid 
(trou) en reg (v7), verlossing en 'n ewige verbond (v9). Hierdie is die heilsfeite en staan 
vir die gelowige nie los van die ander lewensfeite nie. Inteendeel, dit oefen 'n 
beslissende invloed uit op die feite van die lewe, werp nuwe lig daarop en bring alles 
in verband met mekaar, sodat die gelowige die gewone feite van elke dag in sy groter 
samehang kan sien. En dit gee sin aan die lewe. 

“Groot is die werke van die Here, 'n bron van nadenke deur almal wat vreugde daarin 
vind”. Die digter van Psalm 111 besing God, wie op 'n uiters barmhartige manier ons 
kwesbare, sterflike lewe in Sy hand geneem het. God, wat die werklikheid van ons 
kortstondige, sondige, menslike bestaan binnedring om ons met Hom te versoen. 
God, wat nuwe rigting gee aan ons onsekere lewe wat neig om in 'n doodloopstraat te 
eindig. Die werke van die Here is 'n feit wat alles verander. 

Met erkenning aan ds J O C Bouma in Bevrijding:Bijbels dagboek 

Die feit wat alles verander 
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“Die enigste metaal wat ’n koning waardig is” 

 

Op ’n ander Mieliestronk-blad word goud die koning van die metale 
genoem. Eintlik moet platinum miskien daardie betiteling met goud 
deel, want dit is seldsamer en dit was lank ook duurder as goud. Dit 
hoef boonop niemand te verwonder dat selfs koning Lodewyk XVI van 
Frankryk dit glo in 1780’s die enigste metaal genoem het wat ’n koning 
waardig is nie... 

 

BO: Muntstukke en gedenkpennings van platinum is duur en 
gesogte beleggersitems of versamelstukke ook in Suid-Afrika, 
die wêreld se grootste produsent van dié edelmetaal. Hier, van 
weerskante gesien, is Amerika se sogenaamde Platinum 

Eaglemunt, wat een ons platinum bevat. 

http://www.mieliestronk.com/goudkoning.html
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ONS sien daagliks in die nuusprogramme op die televisie hoe die 

gesogte metaal platinum se prys saam met dié van goud en olie gelys 

word. 

  

Nie verniet dat die drie so uitgesonder word nie. 

  

Ons land is immers aanvanklik op die pad van relatiewe welvarendheid 
geplaas deur die glansende goud uit ons eie bodem en ons is boonop 
hoeka die heel grootste produsent van platinum op aarde. En olie... nou 
ja, ons almal stel daarin belang omdat die petrolprys elkeen van ons se 

sak raak. 

  

Van goud, olie en platinum maak platinum sonder twyfel die kleinste 
deel uit van die meeste van ons se alledaagse gesprekke. Nie dat baie 
van ons nie weet hoe belangrik hierdie silwerwit kosbaarheid vir ons 
ekonomie is nie. Maar wie kan nou byvoorbeeld werklik romanties 
wees oor platinum of daaroor liries raak soos oor goud en silwer? 
Soos om te hunker na die sorgelose platinum-dae (pleks van die goue 
dae) van jou laaste vakansie of te dink dat elke donker wolk darem ’n 

platinum-randjie het! 

  

Dit het bes moontlik daarmee te doen dat ons so betreklik kort 
gelede  die eerste keer van hierdie metaal bewus geword het. Dit het 
dus nog nie veel tyd gehad om selfs in Westerlinge se idiomeskatte 
opgeneem te word nie. Want dis ’n enigsins verrassende feit dat 
platinum nog tot in die agttiende eeu so goed as onbekend in die 

Westerse wêreld was. 

  

Die eerste Europese verwysing daarna was wel reeds in 1557 in die 
geskrifte van die Italiaanse humanis Julius Caesar Scaliger. Hy het dit 
beskryf as ’n onbekende edelmetaal wat in Sentraal-Amerika tussen 
Darién (in Panama) en Mexiko aangetref word. “Geen vuur of die 
aanwending van enige Spaanse vaardigheid kon tot dusver nog daarin 
slaag om dit te laat smelt nie,” het hy geskryf. 
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Maar die Spaanse veroweraars in die Nuwe Wêreld was destyds so 

koorsagtig op soek na goud dat Scaliger se “raaiselmetaal” volgens 
alle aanduidings ’n hele tyd lank heeltemal vergeet of ten minste feitlik 
geïgnoreer is. Min het die ou Spanjaarde geweet dat hulle met ’n metaal 

te doen gehad het wat kosbaarder is as goud self. 

  

Dit was eers in die 1700’s dat platinum deur Westerlinge in Colombia in 
Suid-Amerika ontdek en as ’n afsonderlike metaal erken is. Weens sy 
silweragtige voorkoms het die ontdekkers die naam “platinum” 
daaraan gegee, ’n woord wat afgelei is van die Spaanse frase “platina 
Del Pinto”, wat letterlik vertaal kan word met “klein silwertjie van die 

Pintorivier”. 

  

Dog soos iemand dit al gestel het: Om darem te impliseer dat dit ’n 
kleinboetie van silwer is net omdat dit ook ’n silweragtige glans het, is 
om platinum se onoortreflikheid as ’n metaal te misken en dit byna 
gelyk te stel aan lood! Waarom sou selfs koning Lodewyk XVI van 
Frankryk dit dan glo in 1780’s die enigste metaal genoem het wat ’n 

koning waardig is? 

Lodewyk XVI van Frankryk, soos geskilder deur Antoine-François 

Callet. 
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PLATINUM is baie smeedbaar en pletbaar, met ander woorde dit kan tot 
fyn draadjies getrek word of in verskillende fatsoene uitgeklop word. 
Een van sy opvallendste eienskappe is dat dit so swaar is—drie keer so 

swaar as staal en agt keer so swaar as marmer. 

  

Sy massa is 21,45 maal dié van water, wat daarop neerkom dat ’n 
platinumkubus met sye van een meter elk meer as 21 metrieke ton sal 
weeg, teenoor die skamele een ton van ’n kubus water met dieselfde 

afmetings. 

  

Die feit dat platinum ’n uiters doeltreffende katalisator is, maak dit 
vanselfsprekend ’n besonder nuttige metaal in industrieë. Met 
“katalisator” word ’n stof bedoel wat ’n chemiese reaksie tussen ander 
stowwe laat plaasvind of dit versnel, sonder om self deur daardie 

chemiese reaksie verander te word. 

  

Platinum word byvoorbeeld as katalisator gebruik om ammoniak op 
groot skaal te vervaardig deur verhitte waterstof en stikstof te laat 
verbind. Dit word ook aangewend in die vervaardiging van swawelsuur 

uit die gasse suurstof en swaweldioksied. 

  

Maar platinum is veral gesog as ’n metaal vir die uitlaatstelsels van 

motors. 

  

Die vernaamste gebruikswaarde van platinum is in motors waar dit as ’n 
katalisator in uitlaatstelsels gebruik word. Dit sorg vir die volledige verbranding 
van lae konsentrasies onverbrande koolwaterstofverbindings en skakel dit om in 

koolstofdioksied en waterdamp. 
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Trouens, van die 239 ton platinum wat in die jaar 2006 verkoop is, is 

meer as die helfte, te wete 130 ton, in uitlaatstelsels aangewend. Vir 
juweliersware is 49 ton gebruik, terwyl 13,3 ton deur die elektroniese 
bedryf opgeneem is. Altesame 35,5 ton het sy weg na ander 
gebruiksartikels soos elektrodes, middels teen kanker, vonkproppe en 

turbine-enjins gevind. 

  

’n Trouring van platinum. 

  

Platinum staan bekend as 'n edelmetaal, net soos 
goud en silwer. Met “edelmetale” word bedoel dat 
hierdie metale nie met suurstof verbind as hulle 
daaraan blootgestel word nie. Hulle roes of slaan dus 
nie aan as gevolg van die suurstof in die lug nie. En 
soos goud word platinum ook nie deur sure gevreet 
nie, hoewel ’n suurmengsel soos koningswater (drie 
dele soutsuur en een deel salpetersuur) wel goud en platinum kan 

oplos. 

  

Terloops, al is die woord platinum nog nie eintlik in idiome opgeneem 
nie, soos ons in die begin gesê het, het dit hom tog reeds deeglik 
gevestig as ’n statussimbool. Sogenaamde “platinum” debietkaarte 
bied meer voordele as “goue” kaarte, terwyl musiek-CD’s wat 
“platinum” verkope haal, beter op die musiekmark vaar as dié met ’n 

“goue” bekroning. 

  

In die juweliersbedryf is goud en silwer wel gewilder, maar tog word 
platinum baiekeer in ’n allooi saam met goud of silwer gebruik, veral in 
die montering van diamante. Interessant genoeg is daar ’n platinum-
raam in die kroon wat wyle die Britse koninginmoeder (die ma van 
koningin Elizabeth II) destyds met haar kroning gedra het as die 
gemalin van koning George VI. Wys jou dis darem rêrig ’n metaal vir 
koninklikes! 
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Die metaal is uiters geskik vir gebruik in laboratoriumtoerusting, omdat 
sy uitsettingskoëffisiënt byna dieselfde is as dié van glas. Dit sit 
minder uit as die meeste ander metale wanneer dit verhit word en kan 

gevolglik in glasware verseël word sonder om die glas te laat kraak. 

  

Platinum en vyf ander elemente osmium, iridium, palladium, rodium en 
rutenium vorm die platinum-groep van metale. Dié metale is verwant in 
die sin dat hulle soortgelyke fisiese en chemiese eienskappe het. Hulle 

neig ook om saam voor te kom in dieselfde mineraalneerslae 

Erts van die platinum-groep van metale.  

  

DAT Suid-Afrika nie net ’n goudland is nie, maar 
ook besonder ryk bedeel is met platinum, laat ’n 
mens dankbaar besef hoe mild ons hier onder die 

suiderson begunstig is.  

Die grootste bekende platinumafsettings ter 
wêreld kom in Suid-Afrika voor in die 
sogenaamde Bosveldstollingskompleks in die 
omgewing van Rustenburg in die Noordwes-
provinsie. Dit lê in gestolde magma (gesmelte 
gesteente) wat uit die maag van die aarde gekom 
het toe ons planeet nog baie jonger was. 

BO: Stukke klontplatinum van die Amerikaanse staat Kalifornië (links 
bo) en die Wes-Afrikaanse land Sierra Leone (regs bo en onder), soos 
dit te sien is in die Natural History Museum in Londen, Engeland. 
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The J Pole Antenna -  

Design one for 17, 15, 12, or 10 Meters 

 

The J-pole antenna, also called the Zepp' antenna (short for Zeppelin), was first 
invented by the Germans for use in their lighter-than-air balloons.Trailed behind 
the airship, it consisted of a single element, one half wavelength long radiator 
with a quarter wave parallel feedline tuning stub. This was later modified into the 
J-pole configuration, which became popular with amateur radio operators 
because it is effective and relatively simple to build. 

The J-pole antenna is an end-fed omnidirectional dipole antenna that is matched 
to the feedline by a quarter wave transmission line stub. Matching to the feed-
line is achieved by sliding the connection of the feedline back and forth along the 
stub until a VSWR as close as possible to 1:1 is obtained. Because this is a half-
wave antenna, it will exhibit gain over a quarter-wave ground-plane antenna. 
 
The J-pole antenna is somewhat sensitive to surrounding metal objects, and 
should have at least a quarter wavelength of free space around it. The J-Pole is 
very sensitive to conductive support structures and will achieve best 
performance with no electrical bonding between antenna conductors and the 
mounting structure. (This last sentence is debatable and ingnored by many 
builders). 

In this article you will find a basic drawing of a J Pole antenna and the lengths, 
spacings, and other details to build one for the 17, 15, 12, or 10 meter bands. 

The J Pole antenna is a simple antenna to build for most builders and requires 
little skill or tools to make it work properly. Basically all that is really required is a 
good swr meter designed for the bands you are building your J Pole antenna and 
some basic soldering skills. 
 
The J Pole antenna can be made from regular TV twinlead, 450 ohm ladder line, 
aluminum tubing, copper tubing or wire using spacers for support as needed. 
See links at bottom of this article for more info. It is a forgiving antenna on 
hf using the calculated measurements and tuning is usually easy for lowest swr 
due to the 1/4 wave matching stub and tap points that can be changed as 
needed and tuning is much easier on the hf bands. The J Pole becomes a bit 
more critical in the measurements and tuning on VHF and even more so on 
the UHF ham bands. 



 14 

 
The Basic J Pole antenna! 

Below you will find the measurements for the 17 through the 10 meter band J 
Pole antenna. They can be built for the lower frequency bands like 20 meters 
but they become unusually tall for the average builder. An example would be 
about 49 feet tall for 14.300mHz! So we have not put those measurements on 
this page. 

 

The formulas used for designing a J Pole antenna are as follows: 

 

Total length (1/2 wave element)                     705 / frequency of use = feet 
Short length (1/4 wave element)                    234 / frequency of use = feet 
Feed Tap Point up from bottom)                    23 / frequency of use = feet 
Spacing between long and short sections   22 / frequency of use = feet 
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Notes and and construction info: 
 
(These formulas work well up into the 2 meter band. But the lengths, 
diameter of the radiator and measurements get somewhat more critical on 
higher frequencies.) 
 

{Note that by using these formulas, you uaually get some lengths that will 
have to be converted from decimal to inches, etc.} On the hf bands, these 
are not very critical but at the higher frequencies, some conversion may be 

needed. 

Usually higher swr readings than expected can be adjusted with the taps 

points either up or down. 

An example: If you get 17.50 feet as your answer after using the 
formula, this is the same as 17 1/2 feet or 17 feet 6 inches. If the length was 
17.69 you could round off to 17.70 feet. Then do the conversion from .70 to 
inches for a more useable number. On UHF (70cm) band, get the 

measurements as close to the calculated lengths as possible. 

So lets get some J pole antenna measurements for the 17, 15, 12 and 10 

meter bands below. 

Design frequencies are at the top of each column below!  

No need to use the formulas or the calculator. We have done them for you! 

 

(All numbers in chart above rounded off.) 
 

Legend: 
L = 1/2 wave section (longest) 
S = 1/4 wave section (shortest) 

Tap =  Coax Feed Tap Starting Point (Adjust up or down equally for lowest 
swr) 

Space = Spacing between longest and shortest element 

17 Meters 18.130MHz 15 Meters 21.375MHz 12 Meters 24.96MHz 10 Meters 28.400MHz 

L = 38 feet 7/8 inches L = 33 feet L = 28 feet 3 inches L = 24. feet 

S = 13 feet rounded off S = 11 feet S = 9 feet 3/8 inches S = 8 feet 1/4 inches 

Tap = 15 1/4 inches Tap = 1 foot Tap = 11 inches Tap = 9 feet 3/4 inches 

Space = 14 1/2 inches Space = 12 3/8 inches Spacing = 10 1/2 inches Spacing = 9 1/4 inches 
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 Dit is ŉ Saterdag oggend, dit is doodstil op die werf, al wat oom Fanie hoor is 

ŉ Kransduif wat in die verte roep na sy maat. Oom Fanie het vanoggend sy 

baadjie aangetrek en besef dat die winter stadig besig is om nader te kruip. 

Hy kyk oor die plot en sien hoe die beeste almal saam drom in een hoek van 

die kraal in die sonnetjie terwyl hy aan sy beker koffie slurp. Hy kry altyd die 

diere so jammer om so buite in die koue te wees in die hartjie van die winter. 

Die gebrom van ŉ motorfiets laat hom omkyk om te sien of dit Klasie is wat 

oudergewoonte op Saterdae oggende vir hom kom kuier. 

Klasie maak sy motorfiets staan en groet oom Fanie waar hy op die stoep 

staan en koffie drink. Klasie se neus en ore is rooi van die koue, hy blaas sy 

neus en sê dat dit nou lekker koud op die motorfiets is in die oggende. Oom 

Fanie nooi hom om saam met hom op die stoep te kom sit terwyl hy vir die 

tannie vra om vir Klasie ook ŉ koppie warm koffie te bring. Klasie vou sy 

hande om die warm koffie beker om sy hande warm te maak. Jy weet Klasie 

sê oom Fanie, daar is ŉ paar verwikkelinge wat ek glad nie kan verstaan nie. 

Hoe kry ŉ persoon dit reg om sy huis vir miljoene op te gradeer en dan te 

beweer dat dit vir die veiligheid vir hom, sy familie, en sy bokke en beeste is, 

ek het nog nooi van sulke bog in my lewe gehoor nie, ŉ ou wat sulke nonsens 

kan kwytraak is tot baie verkeerde dinge in staat. Man is die sokker nou nie in 

ŉ gemors nie, ek sien in die koerant dat daar beamptes gearresteer is, die 

president het bedank en die ouens hier by ons is ook maar bleek om die 

kiewe, dit is jammer dat die ouens nie alles op die regte manier doen nie, 

geld wat stom is maak reguit wat krom is. 
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Ek sien die ou met die rooi oorpak se saak met die inkomste diens is klaar, 

blykbaar was daar nie genoeg bewyse nie, dit slaan my dronk dat  ŉ 

organisasie so ŉ groot saak aanpak sonder die nodige bewyse. Wat my 

regtig dwars in die krop steek is die mans wat hul vrouens so vermoor en 

laat vermoor, ek hoop regtig die wet loop sy gang en laat hierdie 

moordenaars behoorlik aan die pen ry.  

Hoe gaan dit met die radio vra oom Fanie, dit gaan goed dankie oom, dit is 

net die beurt krag wat so nou en dan pla, behalwe vir dit gesels ek lekker 

met die maats. Ek dink ek moet vir my ŉ battery stelsel kry wat ek kan 

gebruik wanneer ons nie elektrisiteit het nie. Ja se oom Fanie dit sal baie 

lekker wees om altyd elektrisiteit te hê.  

Oom Fanie maak sy keel luidhartig skoon wat vir Klasie ŉ teken is dat oom 

Fanie nou met ŉ groot storie gaan begin. Jy weet Klasie se oom Fanie 

ernstig, ek het in die depressie jare altyd elektrisiteit gehad en ek dink ek 

moet die selfde stelsel hier by my op die plot aan die 

gang sit. Ons het destyds ŉ baie groot suurlemoen 

boord op die plaas gehad, die suurlemoene was so 

groot soos waatlemoene, ons moes die 

suurlemoenbome se takke met dik pale ondersteun. 

Ek het toe al die suurlemoene in series met draad 

aanmekaar gekoppel, ek het ŉ sink en koper stafie  

as pole gebruik wat die suurlemoen in ŉ battery verander het, orals waar jy 

in die boord kyk was daar net drade wat al die suurlemoene met mekaar 

verbind het. Dit het uitstekend gewerk, ons het die hele huishouding van 

die boord af gewerk sonder enige probleme. 
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Die suurlemoene het elektrisiteit gemaak asof hulle  regte loodsuur batterye was. Jy 

kon in die aand hoor hoe hulle brom wanneer die huis ŉ bietjie meer stroom trek, 

net soos ŉ regte transformator. Wanneer die wind waai het jy net vonke gesien spat 

wanneer die  kaal drade aanmekaar raak. Jy Weet Klasie ons het in die dag ŉ hele 

werkswinkel met bore, draaibanke en sweismasjiene  bedryf vanaf die suurlemoene. 

Ons het natuurlik die bome baie water gee, want met die elektrisiteit makery het die 

bome ekstra water nodig gehad. Ons het die water permanent oop gehad om te 

verhoed dat die bome uitdroog. Ons het een aand lekker gesit en gesels toe alles 

skielik donker word. Ek kom toe agter dat die bure ŉ skelm konneksie aan ons stelsel 

gemaak het, dit het veroorsaak dat die suurlemoene dubbel 

die stroom moes  lewer.  Klasie jy sal my nou nie glo nie 

maar ek kon die bome glad nie sien nie want die hele boord 

was toe in ŉ stoom wolk, die suurlemoene was aan die kook 

soos hulle werk om elektrisiteit te lewer. Ek het dadelik die 

onwettige konneksie ontkoppel, maar dit was reeds te laat, 

die suurlemoene het soos gedroogte pruime gelyk, die 

suurlemoene  het alles wat hulle het gegee om elektrisiteit 

te voorsien, maar die aanvraag was net te groot. Dit was die 

einde van die suurlemoen elektrisiteit vir daardie seisoen. 

Elke persoon wat ŉ suurlemoen boord het, het dadelik vir hom ŉ stelsel aan die gang 

gesit, ek het maar gehelp waar ek kon omdat ek al die kennis gehad het van so ŉ 

stelsel. Klasie se mond hang oop soos hy na oom Fanie se storie luister en sukkel om 

nie te lag nie. 

Klasie neem die laaste slukkie van sy koffie, staan op en groet oom Fanie met die 

hand. Hy kan nie sy lag inhou nie en lag hardop toe hy na sy motorfiets toe stap. 

Oom Fanie hou hom dop terwyl Klasie in die grondpad huis toe ry, Hy  giggel 

sarkasties terwyl hy  by die huis instap. 

Tot volgende keer. 

Pieter ZS6BVT 
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OM DIE FREKWENSIES VIA DIE SLEUTELBORD OP DIE ICOM IC-V200T IN TE SLEUTEL. 

 

Na aanleiding van telefoniese en radio navrae en omdat daar nou ook in die Klub 

gebruikers van die ICOM is, is daar besluit om ‘n kort handleiding vir die 

sleutelbord programmering van die ICOM te skryf. 

 

 

Dit is nodig om deur ‘n aantal stappe via die sleutelbord te gaan om hierdie taak te 

verrig.  Vir amateur doeleindes is slegs vier stappe nodig maar omdat die stel 

elf stappe kan doen gee ek al elf vir u. 

 

Na die eerste stap verskyn ch12 op die vertoon.  Die tweede stap bring  5 ch 00 op 

die skerm. Die derde stap die frekwensie.  Die vierde stap die verskil frekwensie 

(“Offset”)  of as daar nie ‘n verskil frekwensie is nie verskyn oFF op die skerm.  

Die vyfde tot elfde stap bring inligting op die skerm wat nie vir amateur 

doeleindes nodig is nie. 

 

 

Net ‘n woord van waarskuwing,  moet asb. nie in die vyfde tot elfde stap iets op die 

sleutelbord invoer aangesien dit die amateurprogram onklaar mag maak.  Druk 

maar RESET  as u vasbrand.  Hieronder gee ek langs die elf stappe ‘n 

opsomming van wat op die skerm behoort  te verskyn. 
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Nou kom ons by die doen operasie.  Die knoppies (sleutels of toetse) wat u moet druk is omring deur ‘n vierkant          

of ‘n reghoek                    . 

Druk  SET  en  1  en druk dan  TONE  twee keer.  U kan nou die frekwensie volgens u keuse invoer.  Byvoorbeeld 

145,750.   

Druk   1   4   5   7   5   0   0   0   en u sal sien in die boonste regterkantse gedeelte van die skerm verskyn  SET  as 

deel van die vertoon.   

Druk nou  SET  op die sleutelbord en die frekwensie wat u ingevoer het word deur die stel aanvaar en in sy 

geheue geberg.   

Druk nou weer   TONE  en u kan die verskil frekwensie van die herhaler wat u wil sneller invoer. 

Druk  G  om die minus voor die offset frekwensie te kry.   

Druk  0   0   6   0   0   0  en die  SET  op die vertoon sal weer bo regs verskyn. 

Druk  SET  op die sleutelbord en daar is die verskil frekwensie in die ICOM ingevoer.  U moet nou maar aanhou 

om  TONE  te druk tot die ch16 weer op vertoon verskyn of die kanaal waarop u werk en dan kan u maar  

RESET  druk. 

Die kanaal kan u verander deur die  CH  te druk en die kanaal waar u die vorige stappe gedoen het te hou.  Weer 

gevolg deur   RESET .  U kan ook voor u die stappe hiervoor volg  CH  druk en die kanaal nommer van  1 

tot 16  volgens u keuse invoer. 

 

 

Die ICOM maak voorsiening vir sestien kanale en deur die  SET   1  gevolg deur  TONE   driekeer te druk verskyn 

die frekwensie wat op die betrokke kanaal ingevoer is. 

Druk dan weer  RESET  om van vooraf te begin.  Die  CALL  toets is om stappe  5 tot 11 se funksies te aktiveer.  Dit 

sluit in funksies soos “groupcall”, “selective calling”, “answer back” ens.   Die  TONE  toets word ook vir 

hierdie stappe gebruik.  Die  CALL  toets aktiveer gemelde aksies.  Hierdie funksies is vir kommersiële 

gebruik. 

 

As iemand weet om par.7  hierbo, d.w.s stappe 5 tot 11 te programmeer, sal dit waardevolle inligting wees.  

Dankie.  Daar is ook moontlik korter stappe om te volg as wat ek hierbo uiteengesit het, maar ek ken nie 

die ander moontlikhede nie.   Langenhoven het gesê:  “Pasop vir ‘n na paadjie.  Daar moet ‘n rede voor 

wees dat die hoofweg nie daarlangs gaan nie.” 

 

Amateur groete  

Theo ZS6ATO 
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Selfoon: waar alles begin het en hoe dit 

werk 

In 1973 het ’n vindingryke uitvinder in ’n New Yorkse straat afgestap en mense verstom 
deur oor ’n telefoon te praat wat geen verbindingsdraad gehad het nie. Daarna sou die 

wêreld nooit weer heeltemal dieselfde wees nie... 

DIT klink amper ongelooflik, as ’n mens so na die getalle kyk. In 2006 was daar 
al 39,66 miljoen selfone in Suid-Afrika wat syfersgewys beteken dat feitlik al wat ’n 

Suid-Afrikaner is dié hoogs gerieflike klein gonsertjie moes besit het.  

Dis stellig darem nie waar nie, want heelparty vermoënde mense sou immers in daardie jaar meer as een selfoon 
gekoop het. (Of indien nie vermoëns nie, dan die slagoffers van selfoon-diefstal, want selfone is een van die artikels 
wat die meeste gesteel word.) Hoe ook al, daar is goeie rede om te glo dat die getal selfoon-gebruikers vandag selfs 

meer kan wees as in 2006. 

Vergelyk dit met die omtrent 4,7 miljoen Suid-Afrikaners wat die jaar tevore, in 2005, die tradisionele ou statiese 
telefone gebruik het, en ’n mens moet jou hande in verbasing saamslaan oor die fenomenale gewildheid van die 

selfoon. 

Nagenoeg twee dekades gelede was dit nog ’n feitlik onbekende gebruiksartikel. Trouens, mobiele telefone was 

dikwels nog beperk tot die skat rykes nee, selfs die stinkrykes wat dit in hul motors laat installeer het. Dan kon hulle 

daarmee soos die hooghartige aristokrasie van ouds voor die miljoene droëbek plebejers paradeer. 

In vandag se samelewing kan Piet, Paul en Klaas egter in ’n Kaapse park sit en met Petronella van Koekenaap 
kommunikeer of selfs die dienste-afdeling van hul stadsraad opbel om te kla dat hul park se banke 

darem nou heeltemal te lendelam raak om op te slaap. 

Kortom, die selfoon het ’n ewe onlosmaaklike deel van ons kommunikasie-eeu geword as die internet en e-

posboodskappe, ook vir mense wat dit nie te breed het nie en dalk naby die broodlyn lewe. 

Maar presies wat is ’n selfoon, hoe het dit ontstaan en waarvoor word dit alles gebruik? 

Vergelyk dit met die omtrent 4,7 miljoen Suid-Afrikaners wat die jaar tevore, in 2005, die tradisionele ou statiese 
telefone gebruik het, en ’n mens moet jou hande in verbasing saamslaan oor die fenomenale gewildheid van die 

selfoon. 

Nagenoeg twee dekades gelede was dit nog ’n feitlik onbekende gebruiksartikel. Trouens, mobiele telefone was 

dikwels nog beperk tot die skat rykes nee, selfs die stinkrykes wat dit in hul motors laat installeer het. Dan kon hulle 

daarmee soos die hooghartige aristokrasie van ouds voor die miljoene droëbek plebejers paradeer. 

In vandag se samelewing kan Piet, Paul en Klaas egter in ’n Kaapse park sit en met Petronella van Koekenaap 
kommunikeer of selfs die dienste-afdeling van hul stadsraad opbel om te kla dat hul park se banke 

darem nou heeltemal te lendelam raak om op te slaap. 

Kortom, die selfoon het ’n ewe onlosmaaklike deel van ons kommunikasie-eeu geword as die internet en e-

posboodskappe, ook vir mense wat dit nie te breed het nie en dalk naby die broodlyn lewe. 

Maar presies wat is ’n selfoon, hoe het dit ontstaan en waarvoor word dit alles gebruik? 
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Die selfoon en selfoon-netwerke 
—wat is dit? 

’N SELFOON is ’n draadlose telefoon wat in die palm van ’n mens se hand pas. Jy kan dit gebruik om 

mense op te bel as jy jou op enige plek bevind waar jy sogenaamd “ ’n sein kan ontvang” en jy kan desgelyks 

oproepe ontvang al sit jy, sê maar, op die mees afgeleë en kaalste haaivlakte van die Moordenaars karoo. 

Die selfoon of sellulêre telefoon word dan nie verniet ook die mobiele telefoon genoem nie, want dis ’n uiters 
nuttige draagbare kommunikasiemiddel. (Die sogenaamde koordlose telefone is natuurlik eweneens “mobiel”, 
maar met dié term word in die reël nie die koordlose soorte bedoel nie. Die koordlose telefoon is “dradeloos” aan 

’n vaste telefoonaansluiting gekoppel en kan slegs binne ’n straal van honderd meter daarvandaan gebruik word.) 

Maar hoekom word die selfoon nou juis ’n selfoon of SELLULÊRE telefoon genoem? Dit is omdat hierdie stelsel 
van talle ondersteuningstasies gebruik maak in ’n diensgebied wat in veelvuldige “selle” ingedeel is. Sellulêre 
oproepe word van ondersteuningstasie na ondersteuningstasie oorgedra namate ’n gebruiker van sel tot sel 

rondbeweeg. 

Dit klink miskien ietwat ingewikkeld, maar die konsep kan eintlik baie maklik verstaan word as ’n mens dit 

eenvoudiger omskryf. 

Hoewel ’n mens geneig is om aan jou selfoon as ’n blote ontvanger en versender van radioseine te dink, is 
radiogolwe net in die prentjie in die konneksie tussen ’n selfoon en dié se naaste ontvangsantenne. Hierna gaan die 
verbinding deur ’n reeks telefoondrade totdat dit die antenne bereik wat die naaste is aan die persoon wat opgebel 

word as ons aanneem dat hy of sy ’n ander selfoongebruiker is. 

Elke antenne het sy eie geografiese “sel” of  beperkte reikwydte, wat beteken dat die radioseine buite die grense 
van daardie betrokke sel te swak raak. ’n Diensverskaffer sal dus hierdie antennes wyd en syd oor die land versprei 
om ’n indrukwekkende “sellulêre” netwerk tot stand te bring. Jy weet bes moontlik van een of dalk heelparty sulke 

“selfoon-torings” in jou omgewing, wat miskien soos palmbome gekamoefleer kan wees ! 

Vir ’n verbinding om te slaag moet jou netwerk “weet” waar jou selfoon is. Om dit te kan doen is jou selfoon 
gedurig in verbinding met jou naaste antenne. As jy rondbeweeg (van standplaas verwissel) kan jy straks nie meer 
die seine van jou oorspronklike antenne opvang nie, maar sal jou foon outomaties vir ’n nuwe antenne soek. Die 

nuwe antenne sal dan aan die stelsel laat weet waar jy jou nou bevind. 

DIE basiese konsep van selfone het in 1947 begin, toe navorsers die enigsins kru motortelefone van destyds 

bekyk en besef het dat baie meer gebruikers daarvan gewerf sou kon word as ’n diensgebied opgedeel kon word 
in selle, wat elk deur ’n sender met ’n beperkte reikwydte bedien word. Die tegnologie om dit te verwesenlik het 

toe egter nog nie bestaan nie. 

Eers omtrent ’n kwarteeu later, in 1973, is die eerste gesprek met behulp van ’n selfoon gevoer. Die oproep is 
gemaak deur dr. Martin Cooper, voormalige hoofbestuurder van die afdeling stelsels van Amerikaanse 

kommunikasiemaatskappy Motorola, wat in Schaumburg, Illinois, ’n voorstad van Chicago, gevestig is. 

Dr. Cooper, wat as die uitvinder van die eerste moderne draagbare hand foon beskou word (hoewel daar ’n aantal 
mede ontwerpers in sy span was) het dit goedgedink om heel eerste sy groot mededinger op te bel: Joel Engel, 

hoof van navorsing van Bell Labs. 

Daar word egter oor die algemeen gedink dat die bestraling van selfone nie rêrig sterk genoeg is om molekulêre 

verbindings te ontwrig soos wat in genetiese mutasies gebeur nie. 

Die potensiële gevaar van ’n selfoon tydens ’n donderstorm kan nietemin nie maklik 

weggeredeneer word nie. Die probleem, sê navorsers, is dat weerlig deur metaal aangetrek word 

en dat metaal geneig is om ’n blits regdeur die menslike liggaam te herlei pleks van dat dit buite-

om teen die vel langs oor die liggaam bokspring. 

In Engels word van die laasgenoemde as ’n “external flashover” gepraat alles danksy die 

weerstand van die menslike vel. As die straal egter deur die liggaam trek, aangehelp deur die 

teenwoordigheid van vloeistof of metaalvoorwerpe, is die skade veel groter. Dis wat gebeur het 

met ’n vyftienjarige meisie toe sy deur ’n blits getref is terwyl sy in stormweer in ’n groot 

Londense park oor haar selfoon gepraat het. Sy is gestremd gelaat, met breinskade en in ’n 

rolstoel. 

Die boodskap is baie duidelik: in ’n donderstorm moet jy nie eens jou selfoon in jou sak dra nie, 

wat nog te sê dit by jou oor hou. 
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Daarna het Cooper in New York rondgeloop en nog oproepe gemaak tot almal se verbasing, soos hy hierbo vertel 
het. Sy selfoon was egter nog lank nie so klein en kompak soos dié wat ons vandag ken nie. Om die waarheid te 

sê dit het nogal baie soos ’n baksteen gelyk! 

Dit was Bell Laboratories wat in 1947 met sy tegnologie vir polisiemotors die saadjie vir sellulêre kommunikasie 
geplant het. Motorola was egter die eerste firma wat die tegnologie geïnkorporeer het in ’n draagbare toestel wat 

ontwerp is om ook elders as net in motors gebruik te word. 

Teen 1977 het die maatskappye AT&T en Bell Labs reeds die proef tipe vir ’n sellulêre stelsel in plek gehad. ’n 
Jaar daarna het meer as tweeduisend proefklante begin om die nuwe stelsel in Chicago op die proef te stel. In 

1979, in ’n afsonderlike oefening, het die eerste kommersiële selfoonstelsel in Tokio, Japan, begin opereer. 

Die jare tagtig is deur verdere ontwikkelings gekenmerk, maar ondanks ’n geweldige vraag na selfone, het dit jare 
geduur voordat die diens in Amerika kommersieel lewensvatbaar kon word. Teen 1987 het die getal intekenare op 

selfone die miljoenkerf verbygesteek. 

En vandag... dit kan geen oordrywing wees om te sê dat daar honderde miljoene gebruikers oor die wêreld is nie. 
In die jare negentig het Suid-Afrikaners ook met selfone kennis gemaak, deur middel van diensverskaffers soos 

Vodacom en MTN. Boonop is die selfoon-revolusie se blus nog lank nie uit nie. 

Waar dit aanvanklik beperk was tot ryk sakelui, selfs jong windmakers wat dit kon bekostig, het die selfoon van ’n 
statussimbool tot vrywel ’n noodsaaklikheid in die stedelike samelewing ontwikkel. Selfone is vandag heel 
bekostigbaar en selfoongesprekke op openbare plekke, treine en motors is lank niks vreemds meer nie. 
Weliswaar moes die owerhede in Suid-Afrika en elders vinnig maatreëls aankondiging om motoriste te verbied 

om met ’n selfoon in die hand te bestuur. Dis immers lewensgevaarlik. 

In hospitale is al versoek dat selfoongebruikers hul selfone afskakel omdat ou apparate moontlik deur die seine 
gesteur kan word, hoewel moderne mediese toestelle nie daardeur geraak word nie. In vliegtuie word steeds 
gevra dat selfone afgeskakel word, oorspronklik omdat die seine moontlik met die elektroniese werkinge van die 
vliegtuig kon inmeng, wat egter geen probleem meer is nie. Maar dit word tog nog om ander redes gedoen, soos 

dat lugreisigers nie deur die lawaai en gepiep van luiende selfone gesteur wil word nie. 

Gebruike van die selfoon 

DIE selfoon word nie meer slegs vir telefoongesprekke gebruik nie. Benewens die sogenaamde SMS’e 

(goedkoop teks boodskappies wat op die selfoon in getik en na ander gebruikers gestuur word om te lees) kan 

musiek deesdae daarmee afgelaai en videospeletjies daarmee gespeel word. 

Gebruikers kan dit boonop as kameratjie gebruik en steelfoto’s daarmee neem, wat in die videoskermpie van die 

selfoon opgeroep kan word. 

Daar hou die moontlikhede egter nie op nie. ’n Tyd gelede is aangekondig dat ’n groot Suid-Afrikaanse bank en ’n 

selfoonnetwerk saamgespan het om die bank se dienste per selfoon na ons afgeleë platteland uit te brei. 

Daar is vertel dat dit sou kon beteken dat ’n ouma in ’n uithoek van ons land geld kan ontvang van haar seun, wat 
honderde kilometers daarvandaan werk bloot deur die blieb van haar selfoon. Of iemand kan kruideniersware 
gaan koop en daarvoor betaal deur net ’n paar toetse op ’n selfoon te tik. Geen note of munte hoef in die 

transaksie gebruik te word nie. 

En die toekoms? Oor hoe die selfoon nog oor, sê, die volgende tien jaar gaan ontwikkel, kan ons gewone 
gebruikers nie eens raai nie. 

Gevaarlik… of nie? 

SOOS al met baie tegnologiese nuwighede gebeur het, was daar ook sekere mense wat erg onrustig 

geraak het oor die moontlike nadelige gevolge van hierdie nuwerwetse soort telefoon. Die groot vrees in dié 
geval is vir “sellulêre bestraling”. Dit lei tot ernstige oogprobleme en kan jou katarakte gee, het party mense 

gesê. Veel erger nog, dit kan jou “brein laat kook”, het ander gemaan. 

’n Ietwat minder alarmistiese waarskuwing was dat selfone af en toe sekere kankergewasse sou kon verwek by 
mense wat dit oor lang tydperke en baie dikwels gebruik. Navorsing wat in Europa gedoen is, het wel 

betekenisvolle getuienis gevind dat daar in sekere omstandighede genetiese skade kan wees. 

Maar tot dusver het die taakspan van die Wêreldgesondheidsorganisasie wat moontlike selfoongevare moet 
ondersoek, nog nie met bevindings gekom wat hierdie soort bewerings staaf of weerlê nie. 
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Aartappelsop 
1 groot ui fyngekap, 
1t knoffel, 
1 pakkie Ham fyn gesny, 
6 groot aartappels in klein blokkies gesny 

 
* braai als saam tot bruin 
Voeg 1liter hoenderaftreksel by en kook tot sag 
*versap tot glad 
*voeg knippie nutmeg en 1k melk by 
*prut saggies vir 10min 
*voeg halwe koppie room by voor opdiening 

 

http://kreatiewekosidees.files.wordpress.com/2013/08/aartappel-sop-ifood.jpg
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As the name suggests, the tetrode tube contained four elements: cathode (with the implicit 
filament, or “heater”), grid, plate, and a new element called the screen. Similar in 
construction to the grid, the screen was a wire mesh or coil positioned between the grid and 
plate, connected to a source of positive DC potential (with respect to the cathode, as usual) 
equal to a fraction of the plate voltage. When connected to ground through an external 
capacitor, the screen had the effect of electrostatically shielding the grid from the plate. 
Without the screen, the capacitive linking between the plate and the grid could cause 
significant signal feedback at high frequencies, resulting in unwanted oscillations. 

The screen, being of less surface area and lower positive potential than the plate, didn’t 
attract many of the electrons passing through the grid from the cathode, so the vast majority 
of electrons in the tube still flew by the screen to be collected by the plate:  

 

With a constant DC screen voltage, electron flow from cathode to plate became almost 
exclusively dependent upon grid voltage, meaning the plate voltage could vary over a wide 
range with little effect on plate current. This made for more stable gains in amplifier circuits, 
and better linearity for more accurate reproduction of the input signal waveform. 

 

Despite the advantages realized by the addition of a screen, there were some disadvantages 
as well. The most significant disadvantage was related to something known as secondary 
emission. When electrons from the cathode strike the plate at high velocity, they can cause 
free electrons to be jarred loose from atoms in the metal of the plate. These electrons, 
knocked off the plate by the impact of the cathode electrons, are said to be “secondarily 
emitted.” In a triode tube, secondary emission is not that great a problem, but in a tetrode 
with a positively-charged screen grid in close proximity, these secondary electrons will be 
attracted to the screen rather than the plate from which they came, resulting in a loss of plate 
current. Less plate current means less gain for the amplifier, which is not good. 

Two different strategies were developed to address this problem of the tetrode tube: beam 
power tubes and pentodes. Both solutions resulted in new tube designs with approximately 
the same electrical characteristics. 

The Tetrode 
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Dit was ŉ baie winderige winters oggend toe Brian, ,ZS6YZ, Thys ,ZS6MJM, en 

Sam ,ZS6JZ,  by die herhaler op die berg bymekaargekom het  om die UHF toring se 

voetstuk so te verander sodat wanneer die 

mas gesak word die mas ons nuwe bure se 

kamp mis.  Die toring is met baie moeite 

gesak, een kant van die bure se kamp moes 

verwyder word  om vir ons toring plek te maak 

om te lê. Nadat die toring gesak is het die werk 

aan die voetstuk begin, die voetstuk is 

losgemaak van die toring en op sy nuwe plek 

vasgesweis. Nadat die werk afgehandel was is 

die toring weer opgetrek, en die palissade kant is weer teruggesit. Die verandering 

het dit moontlik gemaak dat die toring nou veilig en ongehinderd gesak kan word.  

Dankie aan Brian, Thys en Sam vir julle 

harde werk, dit word opreg waardeer.  

Die volgende uitstappie na die toring is op 

die 6de Julie, die plan is om die VHF toring 

te laat sak om die 8 stapel dipool af te haal 

vir herstelwerk. Daar gaan ook aan die 

toring ŉ verandering gemaak word sodat 

die toring in die teenoorgestelde rigting kan 

sak wat weg is van die nuwe bure se toring 

en kamp.  Almal wat wil help is welkom, daar gaan meer hande nodig wees die keer 

om die toring te laat sak. Kom help asb. Indien jy die 9de Julie vry is met die sak van 

die toring. Bring vir jou ŉ ietsie om te drink en te eet saam. Dit is nogal ŉ 

ondervinding daar bo op die berg vir diegene wat nog nie daar was nie. Dit is 

voorwaar ŉ lekker uitstappie. Sien jou op die berg.. 
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Dankie aan Kleingert en oom Theo vir die artikels. 

Onthou om julle R120.00 per kop in te betaal vir die 

AJV, dit gaan sommer weer ŉ spoggerige geleentheid 

wees. 

Tot volgende keer 

 

Pieter zs6bvt 

 


