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VOORSITTER : Brian Jacobs,zs6yz, 0832559786, bjacobsza@gmail.com  

ONDERVOORSITTER : Thys Maree, ZS6MJM, 0825656087, mareemj@intekom.co.za 

SEKRETARESSE : Irene Myburg.,0845440618, Irene@srsa.gov.za 

TESOURIER : Pieter Myburg, ZS6PAM, 0761407562, Wooden@mweb.co.za 

WEBMEESTER : Thys Maree ,ZS6MJM, 082 565 6087. mareemj@intekon.co.za.  

TEGNIESE KOÕRDINEERDER : Sam van Zyl ,ZS6JZ, 082 447 2081. Sam.zs6jz@gmail.com. 

DIGITALE RADIOWERKING : Hannes Enslin ,ZS6JDE, 082 783 9275. zs6jde@mweb.co.za.  

BULLETIN KOÕRDINEERDER : Johann du Plessis ,ZS6PSS, 082 446 1581.  

telesat@cybersmart.co.za . 

SOSIALE KOÕRDINEERDER : Kleingert Horn, ZS6HRN, 0835449857, kleingert@gmail.com 

SKAKELBEAMPTE : Chris Smit ,ZS6FCS, 082 464 1007. smits@smitvdmerwe.co.za.  
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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, sekreta-
ris@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 ver-
send moet word. 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
mailto:sekretaris@zs6mrk.org
mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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Daar was 'n klein seuntjie met 'n hewige humeur. Sy pa het hom 'n 
sak spykers gegee en verduidelik aan hom dat elke keer wat hy sy 
humeur verloor moet hy 'n spyker in die agterste hout heining in-
kap. Die eerste dag het die seuntjie 37 spykers in die heining inge-
kap. Geleidelik het dit al minder geword. Hy het ontdek dit is makli-
ker om sy humeur te beteuel as om die hamer te vat en 'n spyker in 
die heining te gaan kap. Uiteindelik het die dag aangebreek dat die 
seuntjie glad nie meer sy humeur ver-
loor het nie. Hy vertel sy vader daar-
van en die stel toe voor dat hy 'n spy-
ker uittrek vir elke dag wat hy sy hu-
meur in bedwang hou. Die dae het 
verbygegaan en eindelik breek die dag 
aan dat hy aan sy pa kon vertel dat al 
die spykers uit is. Die vader neem sy 
seuntjie aan die hand en vat hom na 
die hout heining en sê vir hom: "Jy het 
baie goed gedoen my seun, maar kyk 
na al die gate in die hout planke. Die heining sal nooit meer dieself-
de wees nie. Wanneer jy iets sê in woede los dit wonde net soos die 
gate in die heining. As jy iemand met 'n mes steek, maak dit nie saak 
hoeveel keer jy jammer sê nie, die wond sal steeds daar wees. Om 
met woorde te verwond is net so erg as om fisies iemand te ver-
wond. Vriende is werklik soos 'n kosbare skat, hulle laat jou glimlag 
en moedig jou aan om sukses te behaal. Hulle luister wanneer ons 
nodig het om te praat, is 'n skouer wanneer ons nodig het om te 
huil, gee ons 'n woordjie van bemoediging wanneer nodig en hulle 
wil altyd hul hart oopmaak vir ons. So dink baie mooi voor jy spykers 
inkap in enige iemand want die wonde kan gesond word maar die 
letsels gaan nooit weg nie." 

1.  

Inspirasie vir die Dag 
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21 Februarie 

Klub vergadering: Beginner Hello world op n arduino stelletjie, RaDAR 

 

21 Maart 

Die Klubvergadering word gekombineer met die kompetisie volgende 

week 

 

28-29 Maart 

Klubvergadering en  CQWW WPX Kompetisie 

By Kleinfontein. 

 

18 April 2015 

Klubvergadering: Halfgolf gevoerde antenna en Arduino battery laaier 

 

16 Mei 2015 

Klub vergadering: Tak Antenna 
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Dit is alweer kompetisie tyd, ons gaan hierdie keer die kompetisie hou by Kleinfon-

tein net Oos van Pretoria.  Die manne  Pieter (zs6pa) en Sam (zs6jz) is al ŉ rukkie 

hard besig met al die reëlings.  Behalwe vir die kompetisie gaan ons ook ons klub-

vergadering op die Saterdag by Kleinfontein hou. Hierdie is nou nie ŉ vergadering 

wat julle moet misloop nie, die vergadering word daar in die buitelug gehou terwyl  

die kompetisie stasie volstoom kompetisie werk. Na die vergadering gaan ons lekker 

braai en kuier tot so laat as wat julle wil.  Kom kuier sommer die hele naweek saam 

met ons, daar is fantastiese kamp plekke met baie mooi skoon moderne ablusie ge-

riewe vir karavane, tente en kampwaentjies.   

Bring asb. jou eie vleis, slaai, eetgerei, RF en stoel saam vir die braai na die vergade-

ring. Ons gaan ŉ lekker braai vuur, heerlike wit mieliepap en sous soos wat jy nog 

nooit geproe het verskaf. Moet nie die vergadering in die heerlike bosveld misloop 

nie, onthou spyt kom altyd te laat.  

Pieter en Sam  vra asb. vir mense om hulle te help met die opslaan en afbreek van 

die radio stasie, kom ons gaan help hulle daarmee, daar is altyd groot pret geduren-

de hierdie operasie met al die “dinge” wat daar agter die skerms gebeur. Pieter  be-

nodig nog ŉ 10 en 20 meter rigstraler en ŉ paar operateurs vir die stasie. Kontak vir 

Pieter of vir Sam met enige hulp wat jy kan aanbied, al is dit net om koffie te maak. 

Pieter zs6pa 0825656081     Sam zs6jz 0824472081 



 8 

RaDAR 

Deur Pieter zs6bvt 

 

“Rapid Deployment Amateur Radio” RaDAR  is  begin met die oog om ŉ 

amateur radio stasie vinnig en doeltreffend op te rig vir noodkommuni-

kasie in ŉ noodsituasie tydens ŉ een of ander ramp 

Bestaande kommunikasie word gewoonlik met ŉ ramp vernietig en dan 

word radio amateur radio operateurs met hul toerusting ingespan om 

noodkommunikasie te verskaf vanaf die rampgebied. So ŉ amateur radio 

stasie moet  onafhanklik kan funksioneer. 

Die radio stasie bestaan uit die volgen-

de toerusting. 

1 Tweerigting radio en mikrofoon 

2 Battery en Sonpaneel 

3 Lugdraad 

4 Pen en Papier 

5 GPS 

Soos gesien kan word is so ŉ radio stasie nie ingewikkeld nie en met 

goeie beplanning kan die nodige toerusting baie kompak verpak word 

wat die vervoer van die radio stasie vergemaklik. 

Radio: Daar is ŉ baie groot verskeidenheid van radio's wat beskikbaar 

is,  die keuse van die radio sal afhang van verskeie faktore soos grootte, 

frekwensie, uitset krag ens.  
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RaDAR 

Deur Pieter zs6bvt 

Battery en Sonpaneel. Die battery is ge-

woonlik ŉ herlaaibare battery wat deur ŉ 

sonpaneel herlaai word. Dit is nie altyd 

moontlik om ŉ sonpaneel  saam te karwei 

nie. Die battery se kapasiteit moet groot ge-

noeg wees om die radio stasie vir ten min-

ste 24 uur aan die gang te kan hou. 

Lugdraad:  Daar is ŉ magdom van opsies  

beskikbaar  vir ŉ lugdraad.  Die keuse van ŉ 

lugdraad sal bepaal word deur verskeie fak-

tore soos hoeveelheid krag wat deur die lug-

draad gehanteer kan moet word, wat nodig 

is om die lugdraad op te rig, die frekwensie 

waarvoor die lugdraad gemaak  is, ens. 

Pen en Papier: Pen en papier is baie noodsaaklik vir die afneem van no-

tas en inligting wat verskaf moet word . 

GPS: ŉ GPS is nie noodsaaklik nie 

maar kan baie handig te pas kom om 

koördinate te verskaf wanneer dit 

benodig word. 
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RaDAR 

Deur Pieter zs6bvt 

’n paar punte om te onthou wanneer ŉ RaDAR sta-

sie in ŉ noodgeval gebruik word,  

1 hou uitsaai tyd so kort as moontlik om die batte-

ry te spaar 

2 Maak 100 % seker dat die inligting wat verskaf 

word korrek is 

3 Maak seker dat die stasie beskerm is teen reën, water, sneeu, vuur 

ens. 

4 Skakel die radio af tussen geskeduleerde tye  om die battery te spaar 

5 Pas jou stasie  op, moenie dat enigeen met jou stasie peuter nie 

Radio Amateurs gebruik nou hul RaDAR stasies wanneer hulle gaan 

kamp, op ŉ stap roete gaan, wanneer hulle langafstande draf en op enige 

verlate plek waar hulle hulself  bevind. Dit is die ideale geleentheid om 

jou RaDAR opset te toets. Hoe jy jou RaDAR stasie 

ontwerp en opstel hang van jouself af. Gebruik jou 

Radar stasie om deel te neem aan die Veldstasie 

kompetisies wat gereeld gereël word en geniet 

Amateur radio op afgeleë plekke soos op ŉ hoe 

verlate berg , in die woestyn, langs die viswaters 

ens.  Ek hoop ons ons hoor jou veldstasie  spoedig 

op die lug 

Pieter zs6bvt 
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Outydse gemmerbier 

 

  
  

Ideaal vir die warmste somerdae wat ons in jare beleef !! 

GEMMERBIER 

 Hierdie resep is al vanaf 1975 in gebruik in ons familie.  En nog altyd ‘n wenner in die somer.  Maklik en goed-
koop om te maak. Proe net soos ouma s’n maar sonder die baie werk.  

17 liter water                                                 

2,5kg suiker 

3 eetlepel fyn gemmer                                        

1 eetlepel droë gis (korrels) 

1 – 2 handevol pit rosyne 

  

Gooi alles bymekaar in 20 liter emmer met deksel.  Roer tot suiker opgelos is.  Sit deksel op.  Laat staan oor-
nag.  Rosyne moet bo-op dryf – dan is dit reg!).  Gooi in bottels, MOENIE BOTTELS SE PROPPE TE STYF OPDRAAI 
NIE!!!!! 

Maak 18 liter gemmerbier. 

http://www.koffie-klets.co.za/wp-content/uploads/2012/01/Ginger+Beer+1.jpg
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The N2CX  HALFER 
...a Simple Portable QRP Antenna 

 

What is a Halfer? 

The Halfer is a “minimalist” End-Fed Half-Wave Antenna for the 7 or 10 MHZ amateur bands intended to provide a very sim-
ple to erect yet effective portable QRP antenna.  It features are: 

·  Light weight - about 7 ounces   
·  Small Size - fits in a quart zip-lock bag   
·  Efficient - same as a half-wave center fed dipole   
·  Effective - can be configured for local or DX operation   

·  Simple - single antenna wire and single counterpoise wire   

·  67 foot insulated antenna wire   
·  34 foot counterpoise   
·  Three antenna insulators   

·  Copy of  End-Fed Half-Wave Antenna article from 72 newsletter 

As described in the accompanying article, the half-wave end-fed antenna can be as effective as the common center fed dipo-
le antenna yet is simpler to put up and  much easier to carry along  for portable operation.  This  information sheet, in con-
junction with the included article, will provide all you need to know to erect and use the Halfer. 

First you must decide whether you want to use the Halfer on 40 or 30 meters.  It is already cut for 40 meters.  For 30, both 
wires must be shortened.  The half wave wire should be about 47 feet and the quarter-wave counterpoise wire should be cut 
to about 23-1/2 feet.  The lengths for both 40 and 30 meters are slightly longer than an electrical half wavelength.  This is 
intentional for several reasons.  If the wires need to be adjusted in length, it is obviously easier to shorten them than to lengt-
hen them.  Secondly an antenna that is exactly a half-wave long has a theoretically infinite impedance so it would be very 
difficult to match that impedance.  If the wire is longer than a half-wave at the lowest frequency in an amateur band, it will not 
misbehave within that band. 

The Halfer is actually just a familiar half-wave antenna oriented ”on end” rather than being center fed as is the common dipo-
le familiar to radio amateurs.  The makes it much easier to put up.  The EFHWA article illustrates several different configurati-
ons.  For casual short range contacts, the inverted L is the easiest way to put up the Halfer.  If the horizontal section is at  
least 20 feet above ground, most of the radiation will be at a fairly high angle which will bounce off the ionosphere close to 
your location.  If the antenna is erected vertically, most of the radiation will take place at a very low angle, and will favor DX 
type operation in good conditions. As with the usual center fed dipole, the Halfer can be put up in an inverted Vee shape.  
This may be the easiest installation since it needs only a single high support. 

A couple of compromise configurations are also useful.  If the inverted L 
is arranged with half the wire vertical and half horizontal, it puts the radia-
tion portion at the highest point.  Since energy is radiated from the midd-
le, it combines both vertical low-angle and horizontal high-angle compo-
nents.  If the Halfer is set up as a “sloper” less than 45 degrees from the 
vertical, it combines low angle radiation with some directivity toward the 
low end of the antenna.  The sloper is also often the easiest way to put 
up a single wire antenna like the Halfer. 

The figure on the back of this sheet shows some detail on the inverted L.  
The three insulators are used as follows.  One is used at the far end to 
attach to the support line.  The end of the wire is already passed through 
a hole in the insulator and knotted.  The support line can be simply run 
through the insulator and tied in a common “granny” knot.  The antenna 
wire is run thorough the second insulator and not tied.  The second sup-
port line also is passed through, but tied to the insulator.  This allows the 
antenna wire to "free float" for ease of erection.  The third insulator is tied to the lowest part of the antenna and another sup-
port line is passed through the insulator and tied off to a support.  The free end of the wire goes to the antenna tuner. 

  

http://www.njqrp.org/n2cxantennas/halfer/index.html
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Mounting and orientation of the counterpoise quarter-wave wire connected to the ground side of the tuner is non-critical.  
Most of the time it can simply be laid out on the ground out of the way, but not coiled up.  Its primary purpose is to decouple 
the feedline to the antenna tuner by providing a low impedance to ground.  If a large metal object or very short ground con-
nection is available, the counterpoise may not be needed.   

 

  

The N2CX  HALFER 
...a Simple Portable QRP Antenna 
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KLASIE EN OOM FANIE 
DEUR PIETER ZS6BVT 

Oom Fanie en Klasie sit en gesels op die stoep van oom Fanie se plot. Dit is baie 

warm en die Sonbesies raas so dat hulle sukkel om mekaar te hoor. Oom Fanie kan 

nie uitgepraat raak oor hoe mooi sy mielies hierdie jaar is 

nie, die mielies is al in die saad en daar is ŉ magdom koppe 

aan die mielies. Oom Fanie begin oudergewoonte vertel 

wat hom pla. Jy  weet Klasie sê oom Fanie, Hierdie jaar 

gaan ŉ baie interessante jaar wees. Ek weet nie of ons elke 

dag gaan elektrisiteit hê nie, en dan  is ons arme ou sok-

kerspan gouer terug by die huis as wat die afrigters en ons 

eerbare minister gedink het. Ek sien die rooi gevaarte se 

dat hulle met of sonder hul oorpakke parlement toe gaan, dit sal nou ŉ grap wees 

as die spul nou kaalbas daar opdaag. Ek sien op 

die televisie dat daar amper geen meer skoon ri-

viere en damme en selfs van ons strande is nie, 

dit is verskriklik om te dink dat alles nou so be-

soedel is dat geen mens daar naby kan kom nie, 

die visse swem blykbaar nou agteruit om die ge-

mors uit hul oë te hou, dit bewys maar net weer 

dat hierdie nuwe bestuurders nie die kennis of die wil het om die probleme reg te 

stel nie.  Klasie stem saam met oom Fanie met die op en af  beweging van sy kop. 

Klasie, het jy al hierdie vlieënde hommels gesien? Vra oom Fanie, man dit is nou ŉ 

oulike ding, jy kan alles en nog wat vanuit die lug dophou, kan jy jouself indink hoe 

dit sal gaan wanneer die lugruim wemel van die goed.  Jy sal niks in die geheim 

kan doen nie, my buurman sal dadelik weet wanneer ek iets stook om ook so ŉ 

ietsie vir sy are te kom bedel. Almal sal vir almal kan dophou, nee wat man dit sal 

glad nie lekker wees nie, ek hoop regtig daar is sommer streng wette wat die Hom-

mel gedoentes gaan beheer. Ek is vrek bang vir die goed, netnou sien iemand dat 

ek vir my van daardie soet twak  groei  wat so lekker rook in die aand wanneer al-

mal slaap, niemand sal verstaan dat dit baie goed is vir my bors en senuwees nie. 
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KLASIE EN OOM FANIE 
DEUR PIETER ZS6BVT 

Hoe gaan dit met die radio's, vra Klasie. Nee wat my radio wat jy reggemaak het 

werk nog soos ŉ bom sê oom Fanie. Klasie sê vinning baie dankie in sy gedagte 

want hy sien glad nie kans om aan oom Fanie se radio te werk nie, nie omdat hy 

nie wil nie maar omdat hy niks van die radio se werking weet nie.  

Die stilte tussen die twee word skielik verbreek deur oom Fanie, jy weet Klasie ek 

onthou nou skielik dat ons ook ŉ hommel in die weermag gehad het. Ja man dit 

was ŉ verskriklike affêre, die een was beheer deur ŉ vlieënier en het vier pe-

trolaangedrewe vliegtuig enjins gehad. Hy kan baie hoog vlieg en het die Duitsers 

te oulik uit die hoogtes dopgehou. Ons het soveel inligting oor die Duitsers gekry 

dat dit by ons ore uitgeloop het. Op ŉ dag het daar ongelukkig iets met die be-

heerstelsel verkeerd gegaan en die Hommel het al hoe hoër gevlieg, die hommel 

met sy vlieënier en al het in die ruimte verdwyn, ons het hom nooit weer gesien 

nie. Jy sal dit nou nie glo nie maar ek het hom nou die aand om die aarde in sy 

wentelbaan gesien, ek kon die vlieënier se valhelm baie duidelik sien, dit is onge-

looflik om te dink dat daardie vier enjins nog steeds net so mooi loop na al die ja-

re, die gedreun van daardie vier enjins sal ek nooi vergeet nie.    

Klasie hou sy hand voor sy mond om te keer dat oom Fanie sien dat hy lag vir die 

groot storie wat hy nou weer vertel het.  Ek hoor dat Magalies Amateurklub weer 

gaan kompetisie hou  by Kleinfontein sê Klasie, Ons moet regtig probeer om vir 

hulle te gaan kuier om te sien hou hulle die ding doen. Ons kan lekker vroeg by 

hulle aansluit om die klub vergadering te kan bywoon.  Hulle hou regtig baie lekker 

vergadering en  kuier na die vergadering tot laat. Oom Fanie stem in en  sê vir Kla-

sie dat hulle nader aan die tyd die finale relings sal tref. Klasie groet , oom Fanie 

skree vir hom dat hy maar vir die hommels moet uitkyk terwyl hy wegry. 
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Die rooi metaal wat wurms groen bloed gee... maar ook ’n onontbeerlike kompo-

nent is van die derduisende apparate van die elektroniese eeu 

  

Koper, kosbare koper 
   

  

Weet jy waarom byvoorbeeld sekere wurms, seekatte en dies meer nie rooi bloed het 
nie, maar ’n blouerige groen lewensvog in hul binneste? Dis alles omrede hulle deur 
middel van koper aan die gang bly en nie deur middel van yster soos ek en jy nie! Maar 
vir die mensdom is die metaal koper oneindig belangriker as ’n blote onderhouer van 
seekatte en wurms... 
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SIMON van der Stel was gefassineer. ’n Khoi-Khoi-stam, die Namakwa, het na die 

Kasteel in die Kaap gekom en kopererts aan die kommandeur van die jong Neder-
landse nedersetting getoon. “Waar kry julle hierdie klippe?”  het Simon bes 
moontlik verwonderd gevra. Hoe sou hy dan nie weet dat koper ’n baie gesogte 

metaal is nie! 

  

Die metaalklippe kom van hul eie land, het die Namakwa-mense ongekunsteld uit-

gelap en ook gesê dat dáár sommer berge daarvan is. 

  

Kommandeur (later goewerneur) Van der Stel het hierdie kennis bewaar en sowat 
vier jaar later (in 1685) self ’n ekspedisie na die Suid-Afrikaanse binneland onder-

neem om na die koperberge te gaan soek. 

REGS: Simon van der Stel... miskien. Daar is ’n sekere mate van onsekerheid of 

dit inderdaad ’n voorstelling van Van der Stel is. 

  

Die geselskap van Van der Stel en altesame 56 blanke nederset-
ters, asook ’n nog groter getal slawe, Khoi-Khoi en mense van ge-
mengde bloed, het eers die Olifantsrivier bereik en daarna die ko-
perberge. Die ryk ertsafsettings en die omliggende land is twee 
weke lank ondersoek, maar die afgeleënheid en gebrek aan ’n ge-
skikte uitvoerhawe het Van der Stel genoop om enige moontlike 

planne vir koperontginning te laat vaar. 

  

Eers baie later sou begin word om Suid-Afrika se neerslae van kopererts op groot 
skaal te ontgin, en nie net in Namakwaland en die Noord-Kaap nie. Daar is ook 
belangrike afsettings in Limpopo en Mpumalanga ontdek. In die laasgenoemde 
provinsie is die Phalaborwa kopermyn vandag ons land se grootste leweraar van 
die metaal. Suid-Afrika het sowat 2,1 persent van die aarde se bekende koperre-

serwes. 

  

Elders in Afrika is daar, sover bekend, ook ontginbare koper in Angola, Botswa-
na, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire (Ivoorkus), Ethiopië, die Republiek van 
die Kongo, die Demokratiese Republiek van die Kongo, Mauritanië, Namibië, die 

Soedan, Somalië, Uganda, Zambië en Zimbabwe. 

  

Die koper van Zambië (vroeër Noord-Rhodesië) het die land se ekonomie oor-
heers sedert koperafsettings in die 1920’s daar ontdek is. In 1953 was die land 
nog tweede ná die VSA, maar op die wêreldtoneel is geen Afrika-land vandag 
meer onder die heel grootste koperprodusente nie. In 2005 was Chili in Suid-
Amerika die vernaamste leweraar van gemynde koper, met minstens ’n derde van 

die wêreldaandeel. Chili is gevolg deur die VSA, Indonesië en Peru. 
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Koper,  waarvoor dit gebruik word en sy verskillende legerings 

NAAS yster word koper (chemiese simbool Cu) as die nuttigste metaal 
beskou. Dit is die enigste rooi metaal, word maklik uitgeklop en in dra-
de getrek, en vandag weet ons ook dis ’n uitstekende geleier van elek-
trisiteit. Dit word oral in elektriese apparate gebruik ’n onontbeerlike 
komponent. Voorts word koperverbindings wyd in die landbou aange-
wend om plantsiektes te behandel. Koper smelt by nagenoeg 1083° C 

en kook by sowat 2567° C. 

Dit word saam met ander metale in baie verskillende legerings 
(metaalvermengings) gebruik, waarvan geelkoper (Engels “brass”) en 

brons (Engels “bronze”) die belangrikste is. Só kry ons onder meer: 

•  Geelkoper: dit bevat 5 tot 40 persent sink, met of sonder klein hoe-
veelhede van ander metale soos tin. 
•  Brons: ’n legering van koper en tin wat ook fosfor, lood, nikkel, alu-
minum, yster of mangaan kan bevat. 
•  Geskutmetaal: die samestelling is 88 persent koper, 8 persent tin en 4 
persent sink. 
•  Klokspys (klokmetaal): dit bestaan uit 60 tot 85 persent koper en die 
res is sink. 

•  Nikkelmunte:  die samestellings van koper en nikkel wissel. 

Koper in die geskiedenis 

DIE mensdom kom al ’n baie lang pad saam met koper. Om die waar-
heid te sê, dit kon maklik die eerste metaal gewees het wat deur die 
mens gebruik is, moontlik in die Midde-Ooste. Dit lyk nietemin of ko-
persmelterye onafhanklik van mekaar in verskillende wêrelddele ont-

wikkel het.  

Die legering van koper met tin en ander metale om brons te maak, da-
teer al van kort nadat koper self deur die mens ontdek is. Voorwerpe 
van koper en brons uit Sumeriese stede van so vroeg as 3000 v.C. het 

behoue gebly.  

Brons is ’n sekere tyd van die beskawing soveel gebruik van om-
streeks 2500 v.C. tot 600 v.C. in Europa dat hierdie era die benaming 
Bronstyd of Bronstydperk gekry het. Interessant genoeg was daar in 
die Bronstyd ’n kopermyn in Noord-Wallis wat tot sewentig meter diep 

was. 
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In die lang tyd dat brons as die koning van smeebare metale beskou is, is dit vir 
allerhande dinge gebruik ploeë, gereedskap, wapens, wapenrusting, versierings, 
noem maar op. Koper se Latynse naam Cuprum,  is afgelei van “aes Cyprium”, 
wat “erts van Ciprus’’ beteken. Baie van die metaal het destyds van dié eiland ge-
kom, maar dit bly steeds ’n geheim waar die tin in die brons oorspronklik van-
daan gekom het. Cuprum is in verskillende tale anders uitgespreek, tot waar ons 

dit vandag in Afrikaans (en Nederlands) as koper ken. 

Ook as muntmetaal het koper ’n belangrike rol in die geskiedenis gespeel. Die 
Romeine het in die sesde tot derde eeu v.C. eenvoudig stukke koper as geld ge-
bruik, maar die vorm en voorkoms daarvan het geleidelik belangriker geword. Die 
staatsman en generaal Julius Caesar, wat die Romeinse ryk help vestig het, het 

sy eie munte gehad. 

Suid-Afrika het ook in die verlede sy pennies, halfpennies (stuiwers) en kwartpen-
nies (oortjies) van koper gehad, maar vandag se “kopermunte” (die 5c-stuk en 

die uitgefaseerde 1c en 2c) het eintlik staalkerns wat met koper bedek is. 

’n Lewensnoodsaaklike element 

AL is daar plek-plek ryk afsettings van koper op die aarde, word bietjies-bietjies 
daarvan omtrent oral in die natuur gevind. Dit is algeheel omtrent die 25ste volop-
ste element in die aardkors, en word gewoonlik vermeng saam met ander metale 

soos silwer, goud, lood en bismut gevind. 

  

Koper word regoor die wêreld in basaltlawa aangetref, maar die grootste afset-

ting, sover bekend, is in die Andesgebergte in Chili. 

Maar wat koper des te belangriker maak, is die rol wat dit in aardse lewenspro-
sesse speel. Vir behoorlike voeding is dit naamlik ’n noodsaaklike element vir 

mense sowel as baie diere en plante. 

Spore van koper kom dan ook voor in byna alle soorte gewone kos. En in die ou 
dae sou mense geweet het dat ’n stukkie koper aan ’n ploeg straks vir hulle ’n be-
ter oes sou beteken, al het hulle nie die vaagste benul gehad waarom dit so is 

nie. 

Weefsels van die menslike lewer bevat sowat 0,00003 persent koper, en elkeen 

van ons moet daagliks ’n piepklein hoeveelheid van dié metaal inkry. 

By sekere diertjies geleedpotiges, weekdiere en ’n paar wurms word die suurstof 
in die bloed nie deur die bloedkleurstof hemoglobien (’n ysterverbinding) vervoer 
nie, maar deur ’n koperverbinding wat hemosianien genoem word. Die bloed van 

hierdie diertjies is ’n blouerige groen. 
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Hoë vlakke koper in die menslike gestel kan egter vir ons baie skadelik 
wees. Dit kan selfs die lewer en niere so beskadig dat ’n mens daarvan 
kan sterf. Dit kan byvoorbeeld gevaarlik wees waar waterhouers of wa-
terpype gebruik word wat van koper gemaak is. Tekens dat drinkwater 
te veel koper bevat, is onder meer dat die water soos metaal smaak of 
die aanwesigheid van blou tot blougroen vlekke aan byvoorbeeld kra-

ne en hegstukke. 

 

BO: Koper besig om te korrodeer om weggevreet te word deur die in-
werking van byvoorbeeld sure soos koolsuur, salpetersuur of swawel-

suur in die omgewing van die metaal. Die blougroen is kenmerkend 

van kopersoutvorming. En sulke kopersoute is giftig. 

 

BO: Die onnie doer onder, besig om kopererts los te woel! As deel van 
'n projek om skoolmenere en -juffrouens meer van minerale en die 

mynwese te leer sodat hulle die inligting aan hul leerders kan oordra 
het hierdie onderwyseres haar hand gewaag aan 'n boor onder in 'n ko-

permyn in die Amerikaanse staat Michigan. 
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Hoe koper ontgin en uit sy ertse onttrek word 
DAAR is verskillende soorte koperertse en dié bevat dikwels besonder geringe 
konsentrasies van die metaal. Koper is egter ook een van die min metaalelemente 
wat plek-plek in klontvorm gevind word, waar dit nie met ander elemente verbind 

het nie. Dit word natuurlike of gedeë koper genoem. 

  

Die metaal kom as blink stippeltjies in gesteentes voor, maar bielieklonte van ver 

meer as vierhonderd ton is al gekry. 

  

Kopererts word sowel ondergronds as op die oppervlak gemyn, afhangende van 

die diepte van die afsettings. Sekere ondergrondse mynskagte is meer as een en 
’n halwe kilometer diep. In oop myne, by die oppervlak, word die bogrond eers 
verwyder om die erts te ontbloot. Die erts word dan met beheerde ontploffings uit 

die aarde losgeruk en daarna weggekarwei. 

  

Die stukke erts word van die myn na die reduksie-aanleg gebring, waar dit fynge-
maak en verwerk word. Natuurlike (gedeë) kopererts word gewas om die klip te 

verwyder en dan gesmelt en in groot plate gegiet. 

  

Waar koper in ’n verbinde vorm as karbonate in die erts vasgevang is, word die 
erts met swawelsuur behandel om kopersulfaat (blouvitrioel) te vorm. Die metaal 
koper word uit die sulfaatoplossing onttrek deur elektroplatering op dun koper-

blaaie. Elektroplatering is die afsetting van stowwe deur middel van elektrisiteit. 

  

By sogenaamde sulfiederts, wat dikwels yster bevat, is ’n ingewikkelder suiwe-
ringsproses nodig, waarin intensiewe roostering onder druk die swawel uit die 
koperverbinding wegbrand en die yster oksideer. By smelting sak koper na die 
bodem, terwyl die onsuiwerhede wat na bo styg, verwyder word. Nog suiwerings 

kan nodig wees voordat die koper bemark kan word. 

  

As jy die volgende keer ’n stukkie koperdraad in jou hand hou, dink ’n slag daar-

aan dat dit beslis nie sonder enige moeite tot stand gekom het nie. 

  

 
BO: Koper is ’n uitstekende geleier van elektrisiteit en word oral in elektriese be-

dradings gebruik. 
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O, DIE PYN VAN DIE VLEIS ... 
 

 

Niks in die lewe bring groter vreugde vir 'n moeë vis-en-hoenderdieët as 'n langnaweek in Namibia 
nie.  Die oggend, middag en aandvleisvure brand hoog en die vet drup uit die vakansie baarde, dis 'n 
geil besigheid man, geil man, geil.  Jou beker loop oor.  Soggens is dit skaapniertjies, smiddae 

skaaptjops en saans iets kleins soos 'n ou biefstukkie of 'n varkboudjie. 

In Namibia beteken 'n gebalanseerde dieët 'n tjop in elke hand.  Tussendeur word daar aan 'n biltonkie 

gekou om die kieste oefening te gee. 

Maar soos met alle goeie dinge kom daar 'n einde aan alles.  Die t’rugtog Kaap toe kom soos 'n dief in 
die nag.  Daar word uitgestel en weggepraat, maar vader Tyd het gesê dis Sondagmiddag en so sal dit 

wees.  Na ’n skaapvleis-ontbyt word die langpad gevat met skaapboud-toebroodjies vir padkos. 

Voetslepend en klaend word die tasse gepak en gelaai en met stroewe gesigte word die Namibiese 
familie gegroet.  Die stilte in die motor is oorverdowend wanneer ons 

die pad vat Kaap toe. 

 

Rehoboth, Kalkrand, Spietkop, Mariental, Spietkop, Keetmans, 
Spietkop flits die plekke verby.  Grunau - amper halfpad en die 
Sondagmiddag trek lang skadu's oor die suide vlaktes.  Aaaai, as ons 
maar al die skapies kon saamvat vir die mense in die Kaap.  Hulle 
weet nie wat mis hulle nie.  Glo mos net aan vis en hoender.  Hoender 
is mos nie verniet die nasionale voël van die Wes-Kaap nie.  Na 
Vioolsdrif kom die fout.  Grooot fout!  ’n Pyn van epidermiese 
proporsies skiet my regterenkel binne.  Dit moet 'n beroerte wees.  Ek 
sweer dis 'n hartaanval.  My hart sit juis in my skoene.  Kry mens 
miskien 'n voetaanval, Bosluisvoet of  Slangvoet?  Die moontlikhede is 
legio.  Die pyn neem alles oor.  Die kinders wonder of pa Krismis gaan 

haal. 

 

Liefste wil weet of ek koors het.  "Bel die dokter!" is al wat ek kan uitkry terwyl ek stotterend probeer 
asem kry.  Ek trap die petrol dieper met die anner voet en die trane biggel oor my wange.  O Kaap, O 
Kaap, as ek tog maar net by die huis kan kom.  Vroutjie bel vir Dok uit sy Sondagmiddagslapie.  Dit is 
NOOD, broer.  Sy vertel in kort, afgemete sinne wat haar diagnose is.  Dok vra hieroor en daaroor en 
waar die pyn is en of daar ou rugby beserings is in daai voet.  Dan die lang stilte.  Ons albei verwag die 
ergste.  "Nee" sê dok "maar as dit so pyn en die pyn daar is en julle die en daai geëet het, daar geen 

koors is nie, die pyn nie "loop" nie, dan lyk dit my na ghout". 

"Wat het jy in die kar?  Het jy enige iets vir die kinders vir karsiek?" 

Dankie tog, dink ek, nou is ons darem al by die merriekasie.  "O, setpille" hoor ek vroutjie antwoord van 
die kant af, "maar as jy dit het, kan jy dit vir hom gee.  Hy sal 'n 100mg moet inkry".  "Maar ek het net 15 
en 20mg pilletjies," hoor ek vir vroutjie terwyl sy hard dink hoe sy hierdie pilletjies in haar man se watse 
dinges gaan inkry.  Synde die dokter op die "loudspeaker" is, kan ek darem self in my toestand uitwerk 
hoeveel keer gaan ek, nou ja, die ding moet doen.  Toe hy aflui, staan ek dadelik vas.  Ek het ook mos 
'n binneste.  "Sal wag tot op Springbok, daar sal 'n noodapteek wees" en daarmee handel ek die 

gesprek af, ter wille van die kinders in die kar. 
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Maar ai boeta, op Springbok is 'n noodapteek so skaars soos reën.  Niks oop op 'n Sondagaand nie.  "Dan druk 
ons maar deur Kaap toe" kners ek op my tanne.  Ek sit nou al kaalvoet met die lugreëling vol oop op my voet - 
dalk vries die ding dood dan kan ek hom afbreek en in die kar se "boot" gooi.  'n Man het sy trots en ek's g'n 
hoender wat klein pilletjies agterstevoor om pik nie.  Op Garies is al my manlikheid daarmee heen ... alles is wit 

van die pyn.  "Vrou, gee maar - dit is nou of nooit, en ek "nou" liewer as "nooit". 

Vroulief fynkam haar "toolbox" en kom met die goeie nuus, “daar's nog 'n 100mg setpilletjie".  Daar het jy dit:  Vir 
elke pyn is daar 'n gewig.  Pil in die hand bestorm, of was dit nou bekruip of huppel ek na die plek van verligting 
by die vulstasie.  "Hierdie besigheid MOET net werk"  dink ek by myself en probeer moed skep vir wat voorlê.  Ek 
worstel en sweet, maar in moet hy in - het jy al ooit probeer om 'n 
"dartboard" se "bullseye" van die agterkant af op een been te kry sonder 
om die ander ouens in die kleedkamer met sagte kreungeluidjies te 

vermaak? 

Na die nagmerrie sukkel ek t'rug kar toe en ons val in die pad.  Die kinders 
wil weet hoekom pa se oë dan nou so groot is.  Dink seker ek probeer 
Wolf en Rooikappie vir hulle opvoer om die pad om te kry.  Niemand sê 
iets nie, ma bly liewer stil, sy weet wanneer vraetyd verby is ...  Later slaap 
die kinders snoesig in hul stoeltjies, ek sit met die pyn en trap die petrol 
dat ons in die Kaap kan kom.  Pyn, alles net pyn en die gedagte van die 

vreeslikheid daar in die toilet op Garies vir ewig ingeprent in my geheue. 

By Van Rhynsdorp traai vroutjie weer ’n geselsie ... "Voel dit al beter, 

skat." 

"Nog nie juis nie, liefling.  Maar dis darem 'n skerp pil daai" gooi ek 'n hou 
na die witjasse.  "Hoe bedoel jy?"  "Ek bedoel die alluminium om die pil.  
Ek moes die besigheid omtrent ‘panelbeat’ om die skerp kante te probeer 
platkry.  As ek dit sommer net so sou gebruik, kon ek my binneste lelik beskadig" verduidelik ek sonder om te 

veel "detail" te gee. 

Dit smaak vroutjie het as selfmoordbomplanter by Elkaida gekwalifiseer.  Sy ontplof dat die kinners se lyfies ruk 
en hulle met hulle handjies bo-kant hulle koppe gryp in hulle slaap.  Dis die ergste lagbui wat ek uit haar lyf hoor 
sedert die nuus van haar eerste swangerskap.  "Jy moes die alluminium afhaal, jou poe..ol!" rek sy dit uit en sy 
trek haar foontjie nader.  "Maar ek dog dit werk soos 'n kapsule.  Mens breek mos nie 'n kapsule oop nie, net nou 
vergiftig jy jouself met 'n oordosis, die besigheid moet mos stadig 'n mens se sisteem bekruip!"  My manlikheid en 

intellek is daarmee heen.  Die wêreld weet.  Sy mishandel die selfoontjie om die nuus oor die aardbol te versprei. 

Dok is die eerste om van my "mishap" te hoor.  Hy kan sommer my lyding op die internet uitblaker en die eer kry 
vir die beste mediese "joke' van die maand.  Geen setpil sal ooit weer dieselfde wees nie.  Hoe gaan ek die 
wêreld in die oë kyk?  En dit na die vreeslike lyding op Garies.  Ek verlang na die tere liefde en simpatie van my 

moeder. 

Volgende môre is ek 'n "celeb" op kantoor, almal wil tog net bemoedigend aan my vat of 'n ou geselsie 
aanknoop.  Wil weet of ek nou 'n "stainless steel silencer" het.  Ha, ha, ha ... wens julle kry dieselle pyn wat ek in 

my voet het in julle "silencers", dan sal ons sien! 

 

Klomp ape! 

 

Het die ding gewerk?  Weet nog nie ... wag dat die aluminium "corode". 

O, DIE PYN VAN DIE VLEIS ... 
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Sien julle in die bos by Kleinfontein, dit gaan ŉ 

fees wees, 

 tot volgende keer 

Pieter ZS6BVT 


