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VOORSITTER : Thys Maree ,ZS6MJM, 082 565 6087. mareemj@intekom.co.za. 

  

ONDERVOORSITTER : Brian Jacobs ,ZS6YZ, 083 255 9786. bjacobsza@gmail.com.  

 

SEKRETARESSE : Irene Myburg. 

 

TESOURIER : Louis Mitchell  ,ZS6LWM, 082 558 3817. Louis.mitchell@wol.co.za.  

 

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

  

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

 

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

 

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

telesat@cybersmart.co.za . 

 

SOSIALE KOöRDINEERDER : Peet Greyling ,ZS6PGN. 

 

SKAKELBEAMPTE : Chris Smit ,ZS6FCS, 082 464 1007. smits@smitvdmerwe.co.za.  

 

REDAKTEUR : Pieter vd walt ,ZS6BVT, 

 082 374 4374. vdwaltph@mweb.co.za. 

KOMITEE :   
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 VOORBLAD 

 KOMITEE 

 INDEKS 

 KLUBSAKE 

 Gedagte vir Mei en Junie 

 Die eerste 50 jaar 

 50 jaar vervolg 

 50 jaar vervolg 

 50 jaar vervolg 

 SARL konvensie 

 Konvensie  vervolg 

 Konvensie vervolg 

 Konvensie vervolg 

 KLASIE  en oom Fanie 

 Klasie vervolg 

 Klasie vervolg 

 Pynappel kaaskoek 

 Klub vergaderings 
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ROEPSEIN :    ZS6MRK. 

HERHALERS : 145.750MHz, 51.750MHz, 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. 

KLUB VERGADERING BY DIE 

KLUBHUIS 

17 MEI 2014 

Die komitee vergadering begin om 12 uur 

Bring asb. ŉ bordjie eetgoed saam. Kom 

Braai saam met ons na die vergadering, 

Klubgelde is nou betaalbaar 

R120 per lid , R150.00 per gesin. 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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Matt 5:13-14- “Julle is die sout vir die aarde … Julle is die lig vir die 
wêreld”. 

Die duiwel en sy werke word dikwels in die Bybel as die magte van die 
duisternis uitgebeeld. Jesus word die Lig genoem en Hy noem sy 
volgelinge ook “die lig vir die wêreld”. Lig staan teenoor duisternis; dit 
verdryf die duisternis. Die Satan en sy demone is die bewerkers van 
die verderf. Soos kieme infeksie in die liggaam veroorsaak, bring die 
Satan morele en geestelike infeksie in ons lewe, in ons verhoudings en 
in die samelewing. Die Christin wat waarlik sout vír en ín die wêreld is, 
lê egter die duiwel en sy werk aan bande. So ’n gelowige is ŉ 
struikelblok in die pad van die duiwel en van hulle wat lief is vir sonde, 
boosheid en kwaad. ŉ Gelowige wat bereid is om onverskrokke “sout” 
te wees, oefen druk op die Bose uit, en bring mee dat boosheid, 
sonde en vuilheid traag en skaam is om kop uit te steek. Elke mens het 
ŉ invloed op die openbare mening – of dit nou positief of negatief, 
goed of sleg, is. Deur nie standpunt in te neem vir wat reg is en waarin 
jy glo nie, help nie om die waarheid en dit wat reg is, te laat seëvier 
nie. Dit is soos die wegblystem tydens ŉ verkiesing – dit help niemand 
nie. Die omvang van die sonde en verderf in ons wêreld word bepaal 
deur die mate waarin gelowiges slaag of misluk om “sout” te wees. 
Dalk het jy al die stelling gehoor: “All that is necessary for evil to 
prevail is for good men to do nothing.” Ons mag dit nie toelaat nie. 
Die Bose kan nie maar net doen wat hy wil nie. Solank die kerk van 
Christus op aarde is, sal die Gees van die Here ons gebruik om die 
Bose teen te staan. 

Gebed: “Deur u krag, Here, wil ek aktief meewerk om die Bose en 
die duisternis te verdryf. Amen.” 

GEDAGTE VIR MEI EN JUNIE 
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MAGALIES RADIO – AMATEUR KLUB 

1964 - 2014 
In 1964 was daar slegs een tak in Pretoria wat al die radio amateurs in en om 

Pretoria bedien het. Hierdie tak was hoofsaaklik Engels en 

van die lede het begin voel dat hulle graag ŉ tak sal wil hê 

wat hoofsaaklik Afrikaans is. Hierdie lede het soos die tyd 

aangestap het hul lidmaatskap laat verval en ook nie meer 

die vergaderings van die bestaande bygewoon nie. Hierdie 

taklose lede het op 23 Junie vergader en die behoefte 

uitgespreek om ŉ Afrikaanse radio amateur tak te stig. Die 

SARL het ŉ geskrewe reël wat bepaal dat ŉ lys met ŉ 

minimum van  25 name nodig is om aansoek te doen vir ŉ 

nuwe amateur radio tak. Mannie ZS6AK en Charles ZS6CZ 

het Pretoria plat gery om voornemende lede se name en 

handtekeninge te bekom om dit moontlik te maak om 

aansoek te kan doen vir die stigting van ŉ nuwe tak. Op 1 

Julie 1964 is die stigtingsaansoek ingedien met die lys 

name wat ingesamel was. Toestemming vir stig van ŉ 

nuwe tak is op 21 Julie ontvang, 

ZS6TNT is ook op die selfde dag        

geregistreer. 

Met die stigting van TNT het Tak Noordwes-Transvaal 

ontbind en al die lede het by TNT aangesluit. Gaandeweg 

het amateurs van oor die hele Noord Transvaal en ander 

gebiede aangesluit. Die oorspronklike 36 lede het 

aangegroei tot 200+ in 1979. Baie van die lede is weer 

afgestaan aan Wolkberg, Protea, Jakaranda, Kemptonpark en 

Oos Transvaal takke. 

CHARLES ,ZS6CZ, 

MANNIE ,ZS6AK, 

CHRIS ,ZS6AIN, 
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Die tak het baie belangstelling geniet van radio amateurs in en om Pretoria 

asook in die Noord Transvaal. Die tak was egter sonder ŉ 

tuiste en van die vergaderings is by die Fonteine gehou 

waar die vrouens lekker kon kuier, die kinders op die 

terrein baljaar terwyl die oukerels vergadering hou. Later 

is ŉ  gebou in Von Wiellighstraat bekom, die verblyf was 

egter van korte duur. Takvergaderings, byeenkomste en 

funksies was toe vir etlike jare by die Derdepoort Radio 

stasie gehou. Toe Derdepoort nie meer beskikbaar was 

nie is ŉ plekkie op die h/v Potgieter en Skinner straat 

die Stadsraad van Pretoria vir die gebruik van ŉ ou huis wat uit 1910 dateer wat 

nie meer bewoonbaar was nie teen R1.00 per maand. Almal was baie 

opgewonde oor die nuwe klubhuis en het baie naweke 

daar deurgebring om die ou huis op te knap. Die huis is 

binne en buite geverf, die dak is herstel, die geute is 

vervang, vloere en elektrisiteit is reggemaak en een muur 

is uitgebreek om die huis Soos ŉ waardige klubhuis te laat 

lyk. Op 22 April 1979 word die Klubhuis geopen, ŉ raadslid 

woon die inwydingseremonie by. Die nuwe tuiste van TNT 

was ŉ waardige klubhuis wat vir ŉ huweliksonthaal en ook 

die AJV van die SARL moes regstaan. 

Die klubhuis het aan al die klub se vereistes voldoen maar 

ongelukkig omdat die huis nie bewoon word nie is daar 

tot 3 keer per week ingebreek. Die finale spyker was toe 

daar in 1996  weer ingebreek was, hierdie keer het die 

booswigte die voordeur, al die meubels en kombuisware 

gesteel. Die huurkontrak is toe opgesê en die klub het met 

wat nog oor was gevlug. Vir ŉ tydperk is daar by die 

Technikon, privaat wonings, Tak Verwoerdburg se klubhuis 

vergadering gehou totdat die huidige klubhuis deur Paul Ras bemiddel is.  

TINUS ,ZS6TL, 

WILLIE ,ZS6BCV, 

MARTEN ,ZS6ZY, 
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Omdat TNT nie meer die sterk plattelandse ondersteuning 

geniet het nie is daar op 22 Junie 1996 besluit om die naam 

na Magalies Amateur Radio klub toe te verander.  

DIE Klub het sommer gou begin deelneem aan tegniese 

aktiwiteite. 1973  staan in TNT se anale aangeteken as die 

jaar van die teledrukker. ŉ RTD bulletin bord genaamd 

“NDABA” is in die herhalerhuis aangebring wat baie 

belangstelling onder die radio amateurs uitgelok het vir 

ongeveer 5 jaar. 

Die koms van Pakket radio het die doodsklok vir RTD 

ingelui. Op 22 Oktober 1987 stel TNT sy eie Pakket herhaler 

op. Die herhaler was weens sy goeie ligging baie populêr 

en moes ŉ paar keer opgegradeer word om die pakket 

verkeer moeiteloos te kon hanteer. 

Op die huidige oomblik fabriseer MRK ŉ 88.5 Hz 

toonbordjie wat self deur van die lede 

ontwerp is. Hierdie bordjie is baie populêr in die amateur 

gemeenskap. TNT was die eerste Tak wat ŉ 2 meter herhaler 

op die lug gesit het. 

MRK het tans die volgende herhalers op die lug. 

GEORGE ,ZS6ACQ, 

PIETER ,ZS6LC, 

GEORGE ,ZS6NE, 

THYS ,ZS6MJM, 

MRK Is baie bekend vir hul uitstappies, kamp naweke en het ook talle BHF 

HF kompetisies gewen. MRK het ook n blaadjie, Teenspanning, wat elke 2 

maande gepubliseer word en waarop MRK baie trots is. Die klub het ŉ 

baie goeie verhouding met die SARL oor die jare 

opgebou en wil dit graag so hou. Die klub word tans 

baie goed bestuur, is finansieel gesond, en die lede se 

moraal is baie hoog. MRK en al sy lede sien uit na die 

volgende 50 jaar. 

Thys  ZS6MJM 
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VOORSITTERS VAN TOEKA TOT NOU 

Charles Stiemie ,zs6cz,  1964, 1966, 1969, en 1970 

Mannie de Beer ,zs6ajh, 1966, 1967, en 1976 

Chris van Rooyen ,zs6ain, 1967, 1989, 1974, 1988 en 1989 

Heins du Preez ,zs6ns,  1970 en 1972 

Tinus Lange ,zs6tl,  1973  

Marten du Preez ,zs6zy, 1975, 2003 EN 2004 

Willie Steyn ,zs6bcv,  1976, 1978, 1981, 1982, 1984 en 1968 

Norman Postma ,zs6bpi, 1978  

George Miller ,zs6acq, 1978 en 1980 

Pieter scholtz ,zs6lc,  1980, 1981, 1983, 1984, 1989, 1990, 

1985, 1997, 2002 en 2003  

George Honiball ,zs6en, 1982, 1983, 1990, 1994 EN 2005 

Egbert Begemann ,zs6azg, 1994 en 1995 

Gys rietveld ,zs6gys, 1997 en 1999 

Jannie de Beer ,zr6phd, 2000 en 2001 

Fritz Sutherland,zs6asf, 2000 en 2002 

Chris  Smit ,zs6cfs, 2006, 2007 en 2008 

Johan Nel ,zs6jpn, 2008, 2009 en 2010 

Thys Maree ,zs6mjm, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 

 

Pieter—ZS6BVT 



 10 

AJV— April 2014 
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 13 Pieter—ZS6BVT 
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KLASIE EN OOM  FANIE 

Dit is ŉ heerlike Saterdag oggend, oom Fanie sit op 

die stoep en koerant lees, hy het ŉ koppie koffie 

gekry en het vrede met wat om hom aangaan. Die 

gebrom van Klasie se motorfiets bring ŉ glimlag op 

sy gesig  en hy hou vir Klasie dop soos hy op die 

tweespoor paadjie aangery kom.  Klasie kom by die 

stoep se trappe tot stilstand waar hy die motorfiets 

staanmaak, hy skud die stof van sy skoene af voordat hy op die rooi gepoetste 

stoepvloer loop. Klasie gaan sit by oom Fanie op die stoep en word dadelik 

bederf  met  ŉ koppie koffie en ŉ lekker groot boerbeskuit. 

Oom Fanie laat nie op ho wag nie en begin dadelik oor die nuus en nog wat 

kommentaar lewer. Jy weet Klasie se oom Fanie, ek is  verskriklik jammer dat ek 

nie die AJV  daar by Furrow lane kon bywoon nie,  die ouens wat daar was  se 

dat dit ongelooflik lekker was en dat daar nou 

weer ŉ nuwe standaard gestel is vir die 

volgende klubs wat dit gaan aanbied.  Klasie 

stem saam met oom Fanie en antwoord dat hy 

ook gehoor het dat dit baie interessant was.  

 Klasie , se oom Fanie, ek is nou al so moeg vir 

hierdie  lemme man hofsaak dat ek al voel of 

ek self die sneller getrek  het, wat se nonsens is 

dit dat dit nou op tv uitgesaai word, dit was 

glad nie so ŉ sirkus toe die Duitse generaals aan die einde van oorlog aangekla 

was nie.  Die hele wêreld het tot stilstand gekom om na die arme man se saak 

te luister, ek moet se ek kry hom nogal jammer. Dit is maar moeilik om ŉ 

aangeklaagde te wees, die hof is nie ŉ plek vir sussies nie en daar is geen 

genade nie. 
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Man ek lees nou in die koerant dat ŉ Boeing 777 spoorloos verdwyn het, nou 

kom ek se nou vir jou dat die vliegtuig nie weg is nie, dit lyk meer vir my of 

die ouens wat so ernstig soek na die Boeing  nie die vliegtuig wil kry nie, daar 

is ŉ slang in die gras. Waar het jy nou gesien dat al die wrakstukke met die 

hulp van satelliete gesien is waar dit op die water dryf maar nog geen skip 

kon eers een stukkie oppik nie. Ek se nou vir jou dat iemand iets wegsteek, 

wat dit presies is kan ek nie vir 

jou se nie. Kyk hoe lank het dit 

geneem vir die waarheid om uit 

te kom met ons eie Boeing, die 

Helderberg, dit klink vir my of 

ons hier weer met dieselfde tipe 

probleem te make het, daar was 

seker weer  een of ander 

gevaarlike stof aan boord  wat lewensgevaarlik is of wat die mensdom 

bedreig het. Klasie ek se vir jou dit is hoekom hulle hom nie wil kry nie. 

Moenie verbaas wees as hulle hom nie self uit die lug geblaas het nie, Klasie 

ek se vir jou hier is ŉ groot slang in die gras.  Ons hoop net dat die waarheid 

sal seëvier. Klasie glimlag vir oom Fanie terwyl hy sy beskuit eet. 

Klasie se vir my, het jy al besluit vir wie om te stem? Vra oom Fanie, Klasie se 

dat hy hom nie veel aan die politiek steur nie en maar saam 

met die vloei gaan. Oom Fanie soek na sy woorde om vir Klasie 

te oortuig om te gaan stem, Hierdie is een van die belangrikste 

verkiesings van die land nog ooit se oom Fanie met ŉ stem wat 

so ŉ bietjie meer volume het. Nee wat Klasie jy moet gaan stem, ons moet 

hierdie  land regruk, hoe gouer hoe beter, jy moet gaan stem voordat elke 

Jan Rap en sy maat vir hom ook ŉ kompleks bou om al sy vrouens en vriende 

te huisves. Dit is jammer dat Jan Smuts nie meer lewe nie,  hy sou met sy 

goeie Engels die land regruk, se oom Fanie met sy wysvinger in die lug. Oom 

Fanie oortuig uiteindelik vir Klasie en Klasie  belowe om sy kruisie te gaan 

trek. 
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Oom Fanie bedaar , neem ŉ lekker sluk van sy koffie en vra vir Klasie hoe 

dit met die stokperdjie gaan. Dit gaan goed oom, ons sukkel net geweldig 

met ons herhaler, die een daar by Hartebeespoortdam. Oom Fanie 

luister aandagtig  terwyl Klasie verduidelik wat die probleem is.  Klasie 

verduidelik verder dat daar ŉ geweldige geraas is wat die herhaler 

kniehalter  soveel so dat die herhaler onbruikbaar is. Ons het al alles 

probeer sonder sukses. Die ouens in die klub het die geraas 

geïdentifiseer en nou vir IKASA ingekry om die nodige te doen. Die ouens 

in die klub is glad nie dom nie en sal die probleem binnekort uitsorteer. 

Oom Fanie skud sy kop en se dat hy ook hoop dat die probleem 

uitgesorteer word. Oom Fanie maak sy keel skoon , Klasie besef dadelik 

dat hier nou ŉ storie kom.  Jy weet Klasie se oom Fanie, ons het in die 

oorlog dieselfde geraas probleem  op ons ontvangers gehad, daar was ŉ 

geweldige statiese ontladings  en kon niemand hoor nie. ons het  alles 

probeer sonder sukses. Ons het ook vir  IKASA uitgeroep, en hulle kon 

geen hond haaraf maak nie.  Die ingenieurs  wat die radio's gebou het , 

het kop gekrap maar  kon ook nie die probleem oplos nie. Die probleem 

het so erg geword dat ons alle boodskappe per hand en met duiwe 

afgelewer  en ontvang het. Een oggend terwyl ek weer deur die lang gras 

kruip om ŉ boodskap te gaan aflewer sien ek hoe die 

statiese elektrisiteit vonke maak  in die gras,  toe besef 

ek dat dit die geraas veroorsaak op die ontvangers. Ek 

draai daar om met ŉ spoed en  gaan vertel dadelik vir 

die generaal van my ondervinding in die gras. Hy het 

eers my storie afgemaak as ŉ wolhaar storie maar 

stem toe in om die gras af te sny.  Ons het die gras toe kort afgesny en 

ons probleem was opgelos en ek het ŉ week vakansie gekry . Ek is baie 

bly dat julle probleem opgelos was Se Klasie , hy groet vinnig en ry al 

laggende huiswaarts.  

Pieter—zs6bvt 
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PYNAPPEL KAASKOEK 

Metode 

1. Voorverhit die oond tot 150 grade Celsius. 
2. Meng die beskuitjie krummels en botter en druk dit vas in die 
bodem van ‘n kaaskoek pan. Verkoel. 
3. Klits die maaskaas en kondensmelk saam. Voeg die helfte van 
die pynappel by. Voeg die eiers, suurlemoenskil en -sap by. Meng 
goed. 
4. Gooi oor die beskuitjie basis en bak vir 30 minute. Skakel die 
oond af, en laat afkoel in die oond. Verkoel verder in die yskas. 
5. Meng die oorblywende pynappel en die stroop in ‘n klein potjie. 
Klits die vla poeier by. Kook oor lae hitte tot mengsel verdik. 
6. Verkoel en smeer oor die kaaskoek. 
7. Versier met geklopte room indien verkies. 

 

BESTANDDELE 

1 pakkie tennis beskuitjies, fyngemaak 
100g botter, gesmelt 
250g ongegeurde maaskaas 
1 blik (397g) kondensmelk 
1 blik (440g) fyn pynappel, gedreineer (hou die stroop) 
2 eiers 
10ml (2 teelepels) suurlemoen skil 
60ml (1/4 koppie) suurlemoen sap 

http://delliekos.wordpress.com/2012/07/01/wouter-se-pynappel-kaaskoek/
http://delliekos.files.wordpress.com/2012/07/kaaskoek-blog.jpg
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Ons hou vergadering een keer per maand by ons baie oulike en 

gerieflike klubhuis in Waverley.  

Gassprekers word vir elke vergadering uitgenooi om met ons te 

kom gesels na ons lekker klubvergadering gehou het oor een of 

ander onderwerp.  

Na die vergadering word daar lekker gekuier om ŉ tafel vol 

versnaperings wat deur die lede verskaf word. Daar word selfs 

ŉ vuur aangesteek vir die lede wat wil vleis 

braai.  Nie lede wat die vergadering bywoon 

word aan almal voorgestel sodat hulle 

sommer gou tuis voel voordat hulle by die 

klub aansluit. 

Kom asseblief vergadering toe, kom geniet die namiddag een 

keer per maand met jou Mede radio amateurs, kom wys jou 

gesig sodat almal kan sien met hulle so lekker oor die lug sit en 

gesels, kom leer iets nuuts van ons fantastiese stokperdjie, 

almal is welkom. Dit is altyd baie lekker om ŉ nuwe of lanklaas 

gesiene gesig by die vergadering te sien.   

Kom asseblief vergadering toe, kom geniet die dag saam met 

ons, die klub het almal se insette nodig 

Sien julle 17 Mei om 14:00 

73 

Pieter bvt 
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Stuur asseblief vir my ŉ artikel of dalk ŉ advertensie om 

te plaas, of vertel ons hoe die resepte proe wat in 

teenspanning geplaas word. 

 

Sien julle by die vergadering op die 17de Mei om 14:00 

Onthou hou die bordjie eetgoed. 

73 

Pieter bvt 


