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KLUBSAKE 
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 be-

loop 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 be-

stelling sal soos volg lyk: "Thys ZS6MJM Spring gou - die eerste klompie 

is alreeds afgelewer. 

ALGEMENE JAARVERGADERING 

13 SEPTEMBER 

TOTUISDAL LAERSKOOL 

16:00 

BRING EN BRAAI, PAP, SOUS EN SLAAI SAL VOORSIEN 

WORD 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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BELANGRIKE DATUMS 

 

13 SEPTEMBER 2014 

Die AJV van die klub vind plaas by Totiusdal Laerskool se Boma.  

24– 26 OKTOBER 2014 

Ons gaan deelneem aan ŉ DXCC kompetisie  te Veekraal vakansie oord, 

20km noord van Brits. Die kamp terrein is van die beste wat ŉ mens kan 

kry met baie mooi, moderne en skoon ablusie geriewe.  Vir die wat nie 

uitsaai nie is daar ŉ baie lekker swembad om heerlik in te ontspan. Daar is 

ongelukkig nie chalets nie. Ons is besig om ŉ pakket te reël vir die 

naweek. Die kostes sal later bekend gemaak word. Die kompetisie begin 

Saterdag oggend 00:00 en duur tot Sondagaand om 23:59.  Sam ZS6JZ en 

Pieter ZS6PA gaan alreeds Vrydag na die terrein toe om die stasies te bou, 

hulle het plek vir twee helpers om saam met hulle te ry, hulle kom eers 

Maandag terug. Sam soek operateurs en hande wat kan help met die 

voorbereiding en die bemanning van die senders. Hierdie gaan nou weer 

een van daardie ekstra lekker naweke wees en almal is welkom. Moenie 

dit mis nie. Kontak vir Sam by Sam.zs6jz@gmail.com.  
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Dank die Here met oorgawe - op alle maniere! 
 

“Met my hele hart wil ek U prys, Here, wil ek van u magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my 
verbly en vrolik wees, u Naam wil ek besing, o Allerhoogste” - Psalm 9:2-3. 

Ek wil die Here PRYS, ek wil VERTEL, ek wil my VERBLY en VROLIK wees, ek wil u Naam BESING, o 
Allerhoogste! Dit is Vyf maniere waarop jy jou dankbaarheid kan bekend maak. Hoe effentjies is 
ons erkenning van die Here se sorg, redding, leiding en teregwysing nie soms nie! 

Hierin is Psalm 9 vir ons ‘n aanmoediging. Dit is nie sommer ‘n oppervlakkige, in die winkel 
gekoopte dankiekaartjie nie. Nee, dit is ‘n dankbaarheid “met my hele hart”. Dank word veral 
uitgespreek omdat die Here God die regverdige Regter is en ook Redder. Onthou tog hierdie 
beskrywing van ons God: “Hy lewer ’n regverdige uitspraak oor alle mense, Hy vel ’n billike vonnis 
oor die nasies. Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here ’n toevlug, ’n skuilplek in tye van 
nood” ( Ps. 9:9-10). 

Watter waarde het dit vir ons vandag? 

* Soms ly God se kinders onder onregverdige praktyke. Jou naam word sleg gemaak, al bedoel jy 
goed. In jou huwelik word jy sleg behandel, al tree jy met liefde op. Jy word nie bevorder by die 
werk nie, al lewer jy beter diens as jou kollegas. Daar is maniere waarop ‘n mens teenoor onreg 
kan standpunt inneem. Tog moedig Psalm 9 ons aan om in alles ons hoop op daardie Regter te 
vestig, wat regverdige uitspraak oor die nasies gee. Hy is hoog verhewe, maar sien ook die 
enkeling raak. Sy uitspraak het waarde tot in ewigheid. Volhard in jou goeie optrede, God sal 
regverdig daaroor oordeel. 

* Ons grootste vyande is nie altyd daardie persone wat ons lewe wil neem nie, maar die dinge 
wat ons van God wil weglok. Dit laat ons twyfel in God se liefde en sorg. Dit verlei ons om op 
ander dinge as op Hom te vertrou (en dikwels teleurgestel te word). Soms voel dit regtig asof 
daar geen uitkoms meer is nie. Alles draai teen jou, sodat jy raadop is. Onthou dan dat die Here 
God ons almagtige Redder is. 

* Hy het Homself in sy Seun Jesus Christus bekend gemaak. Hy het na die wêreld gekom om 
Redder te wees. In Hom het God sy omgee vir siekes en sondaars gewys, vir armes en rykes wat 
na Hom gekom het. Hy het nuwe lewe en hoop kom gee. Hy het aan die kruis die straf gedra, wat 
vir ons ewige dood sou beteken, sodat daar vir elkeen wat glo vryspraak is. 

Ek is seker dat baie lesers kan beaam dat God se regverdige uitspraak en sy redding uit haglike 
omstandighede vir hulle ‘n werklikheid is. Moenie daaroor stilbly nie! Ander moet dit hoor. 

Gebruik elke geleentheid en alle denkbare metodes om Hom daarvoor te dank. Wys jou 
BLYDSKAP, PRYS Hom, SING daaroor en VERTEL vir ander daarvan. Hoe meer male ons dank 
betoon, hoe beter besef ons wie Hy werklik is: regverdige Regter, almagtige Redder. 

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 31/3/2014) 
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Klubvergadering - 16 Augustus. 

 

Die vergadering was baie goed bygewoon , Thys, ZS6MJM het nuttige amateur radio 

Sagteware behandel en Brian ZS6YZ het vir ons kom wys hoe om ŉ ets bordjie by die 

huis te vervaardig. -  Baie dankie aan Thys en Brian . 

Thys—ZS6MJM Brian—ZS6YZ 

Klublede Klublede 



 8 

 

 

AARTAPPEL OMELET MET BILTONG  

 

 

 

 

 

 

   

Vir 6 
Voorberei tyd 10 minute 
Gaarmaaktyd 20 minute 
Dié tradisionele Spaanse omelet is maklik om in ’n pan oor die  
vuur te  maak. Jy kan dit ook in dik skywe sny en inpak vir padkos.  
Jy benodig 
3 eetlepels botter 
1 ui, fyngekap 
1 knoffelhuisie,  
fyngekap 
3 hande vol sagte biltong, dun gesny 
olyfolie 
4-6 groot aartappels, gekook en in dun skywe gesny 
8 plaas eiers, geklits 
1 eetlepel growwe mosterd 
sout en swartpeper na smaak 
Só maak jy 
 Verhit die botter in ’n pan oor die kole en braai die uie en knoffel  stadig totdat dit sag is, maar nie bruin nie.  
Skep dit uit die pan en  meng dit met die helfte van die biltong. 
Gooi ’n bietjie olyfolie in dieselfde pan en sit dit oor matige hitte. 
 Bedek die bodem van die pan  met ’n laag van die aartappelskywe en skep lepels van die  uie-en-biltongmengsel 
bo-oor. Herhaal die  
lae totdat die aartappels op  is. 
Klits die eiers en mosterd saam, gooi sout en swartpeper na smaak by, en giet dit oor die aartappels. 
Gebruik ’n houtlepel en druk deurentyd die omelet weg van die kant af. Laat die omelet gaar word. 
Gebruik ’n eierspaan en keer die omelet uit in ’n bord met die rou kant na onder.  
Gooi ’n bietjie olie in die pan en glip die omelet met die  rou kant na onder terug in die pan. Braai dit vir nog 5 
minute. 
Keer die omelet uit en sny dit in skywe. Sprinkel die res van die biltong oor en sit dit voor met ’n Griekse slaai. 
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OU BUIS RADIOS 

Pieter ZS6BVT 

Pieter—bvt 

ŉ Ou buis ontvanger, versterker of sender is en bly maar vir my een van die 

elektronika wonders vir my,  net omdat hierdie toerusting ontwerp was toe die 

ingenieurs nog nie heeltemal alles geweet het van radio nie. Ek praat spesifiek 

van die jare 1850’s toe die eerste werkende vakuum buis sy verskyning gemaak 

het. Die eerste buis was ŉ eenvoudige diode wat gehelp het met die ontvangs 

van vonk gegenereerde seine. Die diode het alle vorige vonk sein ontvanger 

metodes vervang. Sy uitvinder was John Ambrose Fleming. Die groot deurbraak 

het in 1906 gekom toe Lee de Forrest die triode buis uitgevind het, met hierdie 

uitvindsel kon die stroom deur die buis nou deur ŉ baie lae spanning op die 

rooster beheer word. Hierdie triode buis was die deurbraak waarvoor almal 

gewag het, dit was nou moontlik om ŉ versterker en ŉ ossilator te bou. Meer 

gevorderde buise het na ŉ tyd ook die lig gesien. Radio ontwerpe het ook saam 

met die buise gevorder. Baie goeie radio ontvangers en senders was op die mark 

toe die tweede wêreld oorlog uitbreek. Baie van hierdie radio's het oorleef en 

word vandag nog daagliks deur hul eienaars gebruik 

Om een van hierdie ou radio's aan te skakel is soos om die geskiedenis van die 

ontwikkeling van radio te herleef. Hoe ouer die buistoerusting hoe eenvoudiger 

was die ontwerp. Ek is seker daar is nog baie amateurs wat van hierdie ou 

toerusting het wat iewers  onder die stof staan 

en wag om weer aangeskakel te word.  

Ek het so ŉ HRO ontvanger vir jare gehad wat 

toe onder die stof was toe ek dit uiteindelik 

sonder enige spesifieke rede van die rak 

afgehaal het en op my werkbank staan 

gemaak het.  Terwyl ek die ontvanger inspekteur wonder ek wat die ou 

ontvanger  ontvang het en na wie het die eienaar of operateur geluister, het 

hulle dalk na Churchill of Hitler geluister? Die kanse is baie goed aangesien 

hierdie ontvanger hoofsaaklik deur  weermagte van verskeie lande voor en 

gedurende die 2de wêreld oorlog gebruik was. Net daar besluit ek om die 

ontvanger te restoureer. 

HRO ontvangers  
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OU BUIS RADIOS vervolg 

Pieter ZS6BVT 

Ek het die radio met lug uitgespuit net om te kan sien wat binne in aangaan. Die 

buise was almal daar, onder die buise het dit ook nie te sleg gelyk nie. Die 

kapasitors was van papier wat met was verseël is, die weerstande was groot  

koolstof weerstande met drie kleure wat die waarde aangedui het. Die radio het 

nie ŉ ingeboude kragbron gehad nie. Ek besluit om eerste die kragbron te bou, ŉ 

transformator is bestel, en die kragbron is gebou.  Ek het die kragbron so 

oorspronklik as moontlik gebou en het van gelykrigter buise gebruik gemaak. Die 

graat dag het aangebreek, ek koppel die radio aan die nuwe kragbron en skakel die 

radio aan, die gloeidrade van die buise kom aan maar verder gebeur daar niks nie. 

My moed sak in my skoene, seker maar omdat ek so opgewonde was om die 

ontvanger aan die gang te kry.  Ek begin toe maar fout te soek, ek kom agter dat al 

die papier kapasitors nie meer is wat hulle moet wees nie, ek vervang al die 

kapasitors en weerstande wat nie meer op standaard is nie. Ek begin deur die 

klank versterker te herstel en werk dan terug in die diagram tot by die Rf 

versterker. Nadat ek die klank versterker se foutiewe komponente vervang het 

werk hy weer vir die eerste keer in 70jaar plus. Ek werk so stap vir stap terug in die 

radio totdat ek by die ossilator kom wat ook die menger is wat nie werk nie.  

Hier word ŉ HRO 

ontvangergebruik om na seine 

te luister gedurende die 2de 

wêreld oorlog. 
Die binnekant van die HRO ontvanger 
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Ek vervang die ossilator en menger  komponente asook die buis met die hoop dat die menger en 

ossilator sal werk. Ek skakel die radio weer een en na ŉ rukkie  hoor ek ŉ tipiese AM gesuis by die 

luidspreker uitkom. My hart klop in my keel terwyl ek ŉ antenna aan die radio met bewende 

hande koppel. Ek draai aan die ossilator knop totdat ek ŉ Portugese stasie opvang, kristal helder, 

en met ŉ baie mooi gebalanseerde klank. Ek roep vir Maryna om te kom luister hoe werk my 

ontvanger van 1940. Sy kom aangehardloop en vra wat aangaan, sy sê dit klink asof ek aan die 

hoogspanning van die radio gevat het. Daardie aand sit ek tot laat en eksperimenteer met die 

HRO, totdat ek al die kannetjies in die ontvanger mooi ingestem het. Die ontvanger verbaas my  

nog steeds elke keer wanneer ek  hom aanskakel. Het jy geweet ŉ ou buis ontvanger het ŉ 

spesiale reuk wanneer jy hom aanskakel?  

Ek het intussen weer die ontvanger heeltemal uitmekaar gehaal, mooi skoongemaak, geverf en 

weer aanmekaar gesit. Die ontvanger lyk nou sommer spoggerig en ek skakel hom gereeld aan 

net om weer daardie spesiale gevoel te kry. ŉ Mens moet dit self ervaar hoe goed hierdie ou 

radio's werk. My versameling het intussen gegroei en het ek nou ŉ hele paar “oorlog wenners” 

soos die AR88 en die SX28, meer van die radio's op latere geleentheid. 

Moet asb. nie jou ou antieke buis radio net daar op die rak los nie, kry hom weer aan die gang 

sodat jy ook daardie spesiale gevoel kan ondervind. Doen ŉ bietjie navorsing oor jou radio sodat 

jy die geskiedenis van jou ontvanger ken. Die ou kommunikasie ontvangers het almal ŉ lekker ryk 

geskiedenis aangesien die meeste van hulle voor of gedurende die oorlog gebou is. Daar is niks 

soos die reuk van ŉ buis radio wanneer hy lekker warm is nie. Daar is baie radio amateurs wat jou 

sal help om jou ou radio weer aan die gang te kry, moenie skaam wees nie, vra. Herbou asseblief 

jou ou radio en skryf vir ons ŉ artikel oor jou radio. 

Hou hulle asseblief aan die gloei.  

 

Pieter—ZS6BVT 

OU BUIS RADIOS vervolg 

Pieter ZS6BVT 

Ontvangers saal gedurende die 2de wereld oorlog, 

Sien die AR88 ontvanger lings eerste 

Radio operateur in n  Bomwerper 
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DIE D104 MIKROFOON 

Die D-104 mikrofoon is seker een van die bekendste ou mikrofone wat 

gebruik was en nog steeds gebruik word. Kom ons kyk ŉ bietjie waar het dit 

alles begin. 

 

In 1930 het twee paar radio amateurs, Creed Chorpening, W8WR, en F.H. 

Woodworth, W8AHW, besef dat die kommersiële mikrofone wat beskikbaar 

was nie baie goed met hulle amateur senders werk nie. Die twee radio 

amateurs besluit toe om ŉ beter mikrofoon te bou volgens hul behoeftes en 

standaarde. 

ŉ Baie goeie vriend van hulle, Charles Sempel, was juis in die tyd besig om te 

eksperimenteer met Rochelle sout kristalle vir klank en vibrasie sensors. Na n 

besoek aan Charles Sempel is die twee radio amateurs seker dat die kristal 

mikrofone uitstekende klank kwaliteit bied en stig toe ŉ maatskappy 

genaamd “The Astatic Microphone Laboratory, Inc” vir die vervaardiging van 

kristal mikrofone. Charles Semple word aangestel as ŉ algemene bestuurder 

vir die ontwerp en bemarking van kristal mikrofone. In 1933 

word die eerste reeks D-104 kristal mikrofone uitgerol. Astatic 

het van krag tot krag gegroei en het gedurende die 2de wêreld 

oorlog verskeie apparate soos onderwater luister apparaat ens. 

vir die Amerikaanse Weermag vervaardig. 

Na die oorlog verander die maatskappy se naam na Astatic 

Corporation en die maatskappy se huidige adres is tans in  Solon, 

Ohio.  Die Amateur en burgerband afdeling is ook intussen verkoop aan 

Barjan, ŉ verspreider van mobiele kommunikasie toerusting. 

Pieter—zs6bvt 
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D-104 Vervolg 

Die oorspronklike D - 104 was ŉ staan mikrofoon met ŉ druk om te praat staaf 

aan die kant. Die mikrofoon was ŉ kristal mikrofoon sonder ŉ voorversterker, 

en het ŉ  hoe impedansie van 50 000 tot 100 000 ohms gehad, die uitset van 

die mikrofoon is so hoog sodat die mikrofoon direk op die rooster van die 

ouer tipe AM senders gekoppel kon word.  

Die D - 104 was in produksie tot en met 1960, en daar was verskeie 

weergawes van die mikrofoon in die tyd vervaardig.  

Die ou radio amateurs ken almal die verchroomde staan mikrofoon. Ek 

gebruik nog self n D-104 en hulle werk uitstekend op my ou Collins senders. 

Hier is nog ŉ paar voorbeelde van die ou staatmakers. 
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KLASIE EN OOM FANIE 
PIETER ZS6BVT 

Dit is alweer Saterdag, op oom Fanie se plot begin alles lewe kry vir die 

lekker wintersdag wat voorlê. 

Oom Fanie staan op die rooi  stoep van die huis, steek sy pyp aan, haal diep 

asem en kyk oor die plot om te sien of alles reg is, en met ŉ lang sug begin 

hy in die rigting van die varkhok stap om te sien of die wit sog dalk net 

kleintjies gekry het. Terwyl hy nog so aanstap hoor hy hoe Klasie op die 

grondpad aangery kom, dit klink vir hom of Klasie so ŉ bietjie vinniger ry as 

gewoonlik. Oom Fanie gaan staan stil en wag vir Klasie om by hom aan te 

sluit. Klasie sluit uitasem aan by oom Fanie en groet hom vriendelik. Wat 

jaag jy so? vra oom Fanie. Jammer oom sê Klasie, maar dit is so koud op 

hierdie motorfiets, hoe gouer ek van hom kan afklim hoe beter. 

Oom Fanie nooi vir Klasie om saam met hom te stap 

varkhok toe. Hoe nader hulle aan die hok kom hoe 

duideliker word die aller verskriklikste reuk vir Klasie. Oom 

Fanie sien dat Klasie al hoe vlakker asemhaal , hoekom 

haal jy so saggies asem vra oom Fanie, dit is die reuk oom, ek kry nou glad 

nie meer asem nie, alles is besig om toe te trek sê Klasie benoud. Gaan wag 

vir my daar by die dam, ek wil net gou gaan kyk of die sog kleintjies gekry 

het dan kry ek jou daar, stel oom Fanie voor. Klasie met sy sakdoek oor sy 

neus draai om en begin in die rigting van die dam hardloop. 

Fanie sit rustig op ŉ stomp en kyk hoe die wilde voëls kom water drink, hy 

hou ŉ koei dop wat sy tong sonder enige moeite tot agter in sy neusholtes 

druk en wonder hoe dit moet wees om so rustig te lewe, hy kan hom net 

indink wat sy ma met hom so maak as hy sy tong in sy neus probeer steek 

het. 
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KLASIE EN OOM FANIE  vervolg 
PIETER ZS6BVT 

Oom Fanie kom maak hom tuis oorkant Klasie op ŉ ou verroeste stuk trekker 

ratkas, nee jong sê oom Fanie uitasem, die ou sog knyp nog, sy wag seker tot 

dit ŉ bietjie warmer word. Jy weet Klasie alles is deurmekaar in hierdie land 

van ons, kyk na hierdie hooggeplaaste dame van ons wat haar plaas net so 

los met diere en al, ek sal dit nooit oor my hart kry om my ou varkies en 

ander diere net so aan die genade oor te laat nie. n Mens moet nie diere 

aanhou en nie vir hulle kan sorg nie.  Ek lees nou die dag dat hier een of 

ander direkteur gelieg het oor sy matriek sertifikaat om nie eens van die ou 

wat gelieg het dat hy n dokter is, nee Klasie ŉ mens moet nie voorgee wat jy 

nie is nie. Ek lees dat  die vliegtuig nog soek is, ek wonder wat het werklik 

met die vliegmasjien gebeur. Jy weet Klasie wat ek 

nie kan verstaan nie is hierdie beurtkrag storie, 

hoe kan hulle net die krag afskakel, ons betaal mos 

vir die  krag, hoekom skakel hulle nie af daar waar 

die mense nie betaal nie, kla oom Fanie. Om alles 

verder te kroon staak elke ou wat ŉ rooi hemp of 

pet het, ek sien net rooi wanneer ek die tv 

aanskakel en al hierdie rooi mense sien staak, aag nee wat man, gee iemand 

anders ŉ kans wat wil werk wanneer jy nie meer gelukkig is by die werk nie. 

Ek se vandag vir jou, dat ek onder geen omstandighede my grond gaan deel 

met ŉ ander boer nie, ek sal dit dalk oorweeg indien die nuwe boer my oes 

skuld, rente en alle ander kostes ook deel, anders glad nie. Klasie sit rustig en 

luister na oom Fanie, terwyl hy met die Katdawie, die huiskat speel. 

Na ŉ rukkie word oom Fanie stil en Klasie sien dat oom Fanie sommer beter 

lyk nadat hy nou alles van sy bors afgekry het. Klasie breek die stilte en vra vir 

oom Fanie wat die impedansie van ŉ lugdraad is. 
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KLASIE EN OOM FANIE  vervolg 
PIETER ZS6BVT 

Dit is ŉ baie ingewikkelde vraag Klasie sê oom Fanie met ŉ frons op sy 

voorkop. Om alles oor impedansie hier in die veld te verduidelik is 

onmoontlik, wat ek wel kan verduidelik is wat ek waargeneem het ŉ paar 

dae gelede. Impedansie is die weerstand gemeet in ohm van die lugdraad 

wat die radio sien, hierdie weerstand is gewoonlik 50 ohm. Die radio's is 

ontwerp om met ŉ lugdraad impedansie van 50 ohm te werk.  

Ek het ŉ nuwe antenna gebou met ŉ aanvaarbare swr. Ek het die antenna 

aan my radio gekoppel en begin uitsaai. Tot my verbasing sien ek toe dat die 

sender net sowat 10% krag maak. Ek kon dit glad nie verstaan nie en gaan 

weer die lugdraad se swr na wat nog steeds heeltemal aanvaarbaar is. Ek 

weet dat die sender ŉ elektroniese beskerming het wat die sender se uitset 

krag verminder volgens die swr, hoe slegter  die swr hoe minder uitset krag 

lewer die sender. Ek besluit toe om die lugdraad met antenna ŉ analiseerder 

na te gaan. Die analiseerder bevestig dat die swr binne perke is maar dit dui 

baie duidelik aan dat die impedansie slegs 20 ohm is in plaas van 50 ohm. Dit 

is toe dat ek besef dat die swr nie die enigste toets is om ŉ antenna mee te 

toets nie. Om die impedansie van die antenna na 50 ohm toe te verander 

koppel ek toe ŉ antenna instemmer tussen die radio en die antenna, nadat 

ek die swr tot 1 tot 1 ingestem het was my probleem opgelos. Ek neem toe 

net daar en dan die besluit om altyd ŉ antenna instemmer te gebruik vir die 

volgende redes. Die radio is altyd een honderd persent aangepas aan die 

antenna, daar is minder harmoniese uitsending, die sender kan volle krag 

lewer sonder die kans om beskadig te word. Klasie wat jy nie moet vergeet 

nie is dat die instemmer net die radio aan die antenna koppel, die swr op die 

voerlyn verander nie, daardie verliese sal daar altyd wees. Die voordeel van 

die instemmer is dat die radio nou volle krag in die voerlyn sit in plaas van 

net 10 persent, dit is alreeds ŉ groot verbetering. 
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KLASIE EN OOM FANIE  vervolg 
PIETER ZS6BVT 

Ek sal aan enige radio amateur aanbeveel om maar altyd ŉ antenna 

instemmer te gebruik om die radio optimaal te laat werk soos waarvoor hy 

ontwerp was. Die voordele om die instemmer te gebruik oorskry die nadele 

by verre.  Jy wee Klasie wanneer jy ŉ antenne met ŉ 1 tot 1 swr het werk die 

radio 100 persent op daardie frekwensie, sodra jy verskuif na ŉ ander 

frekwensie verander die impedansie en die swr en dit is waar die instemmer 

sy ding doen. Ek het ŉ baie maklike T formaat instemmer gebou en gebruik 

hom nou daagliks. Laastens wil ek net se dat die amateurs nie net die swr 

van hul antennas moet meet nie, die swr is ŉ indikasie of die antenna se 

impedansie reg is. By vertikale antennas is die impedansie baie laag en moet 

daar ŉ laaispoel of een of ander aanpassing gemaak word om die 

impedansie reg te kry. By gebalanseerde antennas is die impedansie 

gewoonlik baie naby aan 50 ohm. 

Klasie bedank oom Fanie en se dat hy nou dadelik vir hom n instemmer gaan 

aanskaf om sy radio ook optimaal te laat funksioneer.  Hy groet oom Fanie 

met ŉ stewige handdruk . 

ŉ Paar voorbeelde van antenna instemmers 
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SISHEN—SALDANHA SPOORLYN 

DEUR TIENIE ZS1H0 

Die skrywer Tienie (ZS1HO) wens daarop te wys dat van die 

gegewens verouderd is, daar dit die stand van sake was toe hy in April 

2000 met pensioen gegaan het. Daar is egter gepoog om onder die hofie 

VERDERE INTERESANTE FEITE  van die jongste gegewens wat bekom kon 

WêRELDREKORDBREKER 

Treinsamestelling 

Die rekordtrein was soos volg saamgestel:-  Vyf klas 9E lokomotiewe met 'n 
massa van 166,3 ton elk; 470 tipe CR-5 trokke wat gelaai was tot 'n 
gemiddelde bruto massa van 105 ton elk; vier klas 9E lokomotiewe; 190 tipe 
CR-5 trokke; sewe klas 37 diesellokomotiewe met 'n massa van 125 ton elk; 
gevolg deur 'n tenkwa met 'n aanvanklike massa van 55 ton; 'n privaat 
rytuig van 38 ton; en laastens 'n houertrok van 35 ton. Die monster  was 
7,303 km lank met 'n bruto treinmassa van 71 210 ton. 

Beweegkrag 

Die elektriese lokomotiewe was klas 9E's wat deur GEC gebou is. Hierdie 
lokomotiewe van 3 840 kW, het 'n deurlopende trekkrag van 388 kN teen 38 
km/u en 'n re-ostatiese remkrag van 440 kN teen 36,5 km/u. Nege 9E's is 
gebruik in twee stelle van vyf en vier lokomotiewe onderskeidelik. Net 
sewe is gelyktydig vir trekkrag gebruik terwyl die ander twee ingespan was 
vir bykomende re-ostatiese remkrag. Die trekkrag verhouding tussen die 
voorste lokomotiewe en die in die res in die trein is volgens hellings 
toestande gewissel. 

Omdat die bobaan kragtoevoerstelsel nie 'n bruto treinmassa van meer as 
70 000 ton kan hanteer nie, is die twee stelle elektriese lokomotiewe deur 
'n diesellokomotiefstel ondersteun. 
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SPOORLYN VERVOLG 
Die diesellokomotiewe was klas 37's gebou deur “General Motors”. Hierdie 
sestiensilinderlokomotiewe van   2 340 kW het elk 'n aangeslane trekkrag van 
245 kN teen 26 km/u en 'n maksimum dinamiese remkrag van 216 kN teen 28 
km/u. Die geprojekteerde brandstofverbruik van die diesellokomotiewe het 
hulle brandstoftenk inhoudsvermoë van 6 230 liter oorskry. 'n 
Brandstoftenkwa is dus agter die diesellokomotiefstel gesleep vir brandstof 
hervulling tydens die rit. 

Treinhantering 

 

Ingenieurs van Spoornet het die treinhanteervernuf wat op die Ermelo-
Richardsbaailyn ontwikkel is vir treine van 200 trokke en 'n massa van 20 
800 ton toegepas ten einde oorlangse dinamiese kragte binne uiters lae 
waardes te handhaaf. Gedurende die proefrit is Spoornet se treindinamika-
instrumentwa gebruik om treinmeganiek-verskynsels te ondersoek. Hierdie 
voertuig was onder andere toegerus met 'n optiesevesel-digitale 
telemetriestelsel om data van uitgesoekte punte af oor die hele lengte van 
die trein te monitor.  

Elke lokomotiefstel was afsonderlik beman en beheer, en die drie drywers 
het hulle optredes deur middel van radiokommunikasieskakeling 
gekoördineer. Outomatiese aanwending en lossing van die remme is van 
beide die voorste lokomotiefstelle se remkleppe beheer. Sinchronisasie is 
deur spraakradio verkry. 

Gevolgtrekking 

 

Dit is gepas dat hierdie wêreldrekordbreker op dieselfde lyn geloop het wat 
tot die stigting van die Internasionale Swaarsleepvereniging gelei het. 
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SPOORLYN VERVOLG 
 

WêRELDREKORDTREIN : TEGNIESE INLIGTING 

1.  Lokomotiewe 

1.1 Voor- en in-treinstelle 

      Klas ........................................................................ 9E 

      Kragtoevoer ........................................................... 50 kV WS 

      Gemiddelde massa ................................................. 166 300 kg 

      Lengte oor koppelaarhartlynafstande ................. 21,132 m 

      Aangeslane maksimum spoed ................................ 90 km/u 

      Deurlopende motoraanslag .................................... 3 840 kW 

      Aansittrekkrag ........................................................ 570 kN 

      Deurlopende trekkrag ............................................. 388 kN 

      Re-ostatiese remkrag ............................................... 440 kN 

1.2 Agterste stootstel 

      Klas ........................................................................ 37 

      Tipe ........................................................................ Dieselelektries 

      Gemiddelde massa ................................................. 125 000 kg 

      Lengte oor koppelaarhartlynafstande ................. 19,202 m 

      Aangeslane maksimum spoed ................................ 100 km/u 

      Deurlopende motoraanslag .................................... 2 170 kW 

      Aansittrekkrag ........................................................ 306 kN 

      Deurlopende trekkrag ............................................ 245 kN  

      Dinamiese remkrag ................................................. 216 kN 

     5 x Lokomotiewe klas 9E 

     470 x CR-5 trokke 

     4 x Lokomotiewe klas 9E 

     190 x CR-5 trokke 

     7 x Diesellokomotiewe klas 37 

     1 x Tenkwa 

     1 x Privaat  rytuig 

     1 x Houertrok 

     Totale lengte : ± 7,303 km 

     Bruto massa   : ± 71 210 ton 

     Totale massa (lokomotiewe uitgesonder) : 68 838 

     Maksimum treinspoed : ± 80 km/u 

     Gemiddelde treinspoed : 38,04 km/u 

     Totale afstand afgelê : 861 km 

     Totale looptyd : 22 uur 38 minute 
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2.  Trokke 

     Tipe .......................................................................... CR-5 

     Rangskikking ........................................................... Half- permanente pare 

     Tarra massa ..............................................................18 500 kg 

     Vrag ......................................................................... 85 500 kg 

     Lengte oor koppelaarhartlynafstande (per paar)..21,0 m 

     Volumetriese dravermoë ..........................................33,3 m³ 

     Koppelaartipe ........................................................... F 

     Draaistel tipe ............................................................. HS Mk II/V 

 

3.  Treinsamestelling 

     5 x Lokomotiewe klas 9E 

     470 x CR-5 trokke 

     4 x Lokomotiewe klas 9E 

     190 x CR-5 trokke 

     7 x Diesellokomotiewe klas 37 

     1 x Tenkwa 

     1 x Privaat  rytuig 

     1 x Houertrok 

     Totale lengte : ± 7,303 km 

     Bruto massa   : ± 71 210 ton 

     Totale massa (lokomotiewe uitgesonder) : 68 838 

     Maksimum treinspoed : ± 80 km/u 

     Gemiddelde treinspoed : 38,04 km/u 

     Totale afstand afgelê : 861 km 

     Totale looptyd : 22 uur 38 minute 

SPOORLYN VERVOLG 

 

VERDERE INTERESANTE FEITE 

1.     Op 13 Julie 1977 het een van die eerste erts treine suksesvol geloop tussen Sishen en Saldanha. 

        Hy was 2,5 km lank en het bestaan uit  6 x 34 klas diesellokomotiewe en 220 trokke, elk met 85  

        ton erts. Die geraamde geldwaarde van die ertsvrag op daardie tydstip was R260 000,00. 

2.   Een van die grootste vragte erts nl. 260 447 ton, is in die ertsdraer “USA MARU” gelaai wat op 

      14 Augustus 1982 uit SALDANHA geseil het. Dit is gelyk aan 14,59 treinvragte van 210 trokke  

      elk. (Ongelooflik is dit nie). 

3.   Hier volg ‘n aantal van die veranderinge en verbeteringe wat die afgelope aantal jare  

      bygekom/verander het:  

Die oorblywende 9 kruispunte  waarvan slegs die grondwerke destyds gebou is, is intussen ook ontwikkel, en die luslengtes 
verleng tot ±7.0 km om sodoende die langer treinlengtes te akkommodeer. 

Trok dravermoë is verhoog vanaf  80 tot 100ton per trok; Bruto massa 120 ton. 

34 klas diesellokomotiewe is vervang met 43 klas lokomotiewe. 

Die 9E elektriese lokomotiewe is tans in die proses om uit faseer te word met 15E lokos. 
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Aantal trokke per trein is vermeerder tot 342, dus trein lengtes van ±3,8km wat gesleep word deur 5 x 15E  of  4 x 15E + 1 x 9E  of  
3 x 15E + 1 x 9E + 2 x 43 klas diesellokomotiewe.. Trein samestellings sien tans  soos volg daar uit: 

Voorspan (A) 2 x 15E elektriese lokomotiewe gevolg deur114 trokke, dan volg (B) =  1 x 15E plus  114 trokke hier na volg (C) = 
1 x 15E plus 114 trokke en dan agter die laaste trok volg (D) = 1 x 15E lokomotief.   

Alternatief 1 

        2. Voorspan  (A) 2 x 15E elektriese lokomotiewe gevolg deur114 trokke, dan volg (B) 1 x  

  15E plus 114 trokke hier na volg (C) 1 x 15E plus 114 trokke en dan agter die laaste  

                             Trok (D) 1 x  9E elektriese lokomotief.   

NB: 15E en 9E lokomotiewe kan weens tegnologie verskille nie saam gekoppel  

word nie.  

Alternatief 2 

 

 Voorspan  (A) 1 x 15E + 2 x 43 klas diesels gevolg deur114 trokke, dan volg (B) 1 x 15E plus  114 trokke hier na volg (C) 1 x 15E 
plus 114 trokke en dan agter die laaste trok (D) 1 x  9E lokomotief.      

Lokomotiewe in enige van voorgenoemde samestellings word deur slegs een drywer vanuit die voorste lokomotief beheer. Beheer 
geskied via RDP (Radio Distributed Power) wat natuurlik radio beheer is. Elke lokomotief  is toegerus met sy eie GPS en radio-
herhaler. 

Die drywer kan op sy monitorskerm sien waar sy trein/lokomotiefstelle is; d.i. op ‘n gelykte of op ‘n op of af helling. Hy beweeg dan sy 
kontrolehandvatsel na die betrokke lokomotiefstel  wat hy wil beheer i.e. A, B, C of  D en beheer so hul spoed, trek of remkrag 
benodig e.s.m. 

6. Trein spoed: –  Gelaai = 70k/u; Leeg = 60k/u. Die rede vir die laer spoed op ‘n leë trein is die volgende: Indien ‘n leë trein ‘n 

noodremaanwending maak het die ligte leë trokke die geneigdheid om te bondel en kan gevolglik uitspring en ontspoor. 

Rit tydsduur Saldanha tot Sishen (861km) = 18 tot 19 ure. 

 

 

Opgestel en bygewerk: 

16 Mei 2014 

Deur: Tienie (ZS1HO) 

SPOORLYN VERVOLG 
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LUISTERAAR 

PHILLIP—ZS1DV 

  

Phillip—ZS1DV 



 24 

    Sinopsis Van Philip Verster, nou ZS1DV 

 
 
Reeds vanaf Laer skooldae in Bellville, Wes-Kaap,  het die tegniese aspek van 
dinge my gefassineer. Of dit nou ‘n Vesa of ‘n toemotor was, het dit my soos ‘n 
koppiespeld na ‘n magneet toe aangetrek.  Stout was ons almal, soms in die 
oortreffende trap, maar hier en daar het ‘n helder ligstraaltjie deurgeskemer.  
Byna soos die spreekwoordelike….”elke donker wolk het ‘n silwer rantjie!” Een van 
die ligpunte was  by ‘n nabye  buurman gewees,  oom Eddie, ZS1JT (SK) .  ‘n 
Radioamateur van formaat.  Ek het baie van my vrye tyd in sy geselskap 
deurgebring en deur oor sy skouer te koekeloer het ek ook, soos die meeste van 
my generasie, dinge baie vinnig “opgetel” en in só ‘n mate dat ek kort voor lank 
nes oom Eddie  die morsekode se geheime leer ken het en dit, nes hy, baasgeraak 
het!  In so ‘n mate dat ek in morsekode   vir hom ‘n boodskap kon stuur en ook 
van hom een ontvang!! Ongelukkig was die reëls destyds só gewees dat ‘n leerling 
ten minste 16 jaar oud moes wees om ‘n amateur te geword het. 
Die liefde vir die “kruldaadjie” het nooit gewyk nie en het in my agterkop bly 
vassteek.  Ek het na skool my studies voortgesit te Pietermaritzburg en sodoende 
my Auto-elektries vakman sertifikaat bekom.    Met my  weermagopleiding  in 
Bloemfontein as drywer het ek my oë gedurig oopgehou vir lugdrade en besluit 
om eendag ook ‘n 
gekwalifiseerde radioamateur te word. 
Die lot het my getref toe ek saam met Johan Swanepoel ,  ZS1JSK,in Malmesbury 
begin werk het.  Hy het, nes ek, die begeerte uitgespreek om weg van die 
burgerbandradio na amateurisme toe te beweeg.  So saam-saam het ons vir ‘n 
RAE-kursus vir Mei 2008 eksamen ingeskrywe.  Met die intrapslag en die 
kennismaking van die kursusaanbieder,  Karl Canitz, ZS1KC,het ek die naam 
“stoutgat” ontvang bloot op my uitsien en sonder dat ek ‘n woord gespreek had!  
Die naam kleef vandag nog aan my!! 
Die dag toe die Mei 2008 RAE-uitslae gepubliseer was en ek die keuse van my 
roepsein, ZS1DV daar in sy glorie sien pryk het en my droom verwesenlik was,  
was die vreugde groot, Johan Swanepoel  s’n ook, nes myne!   Vergeet was die 
oormatige bekoring van die brom van motorfietse.  Nou was die QRN op die 
frekwense  soos musiek in my ore!  Gou-gou die lesse van die RAE-klas toegepas 
en ‘n dipool gespan en die Yaesu FT897 opgekoppel.  Die eerste QSO was ‘n 
ondervinding soos min en ‘n verwesentliking van my kinderdrome!  Dié oomblik 
sal my vir ewig bybly. 
Ses maande daarna het my seun, Ryan, ZS1AJ, ( hy was op daardie stadium 13 jaar 
oud), ook dié kursus in Bellville/Oakdale 
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Onthou die AJV op 13 September. 

Bring jou eie eet en drinkgoed saam. 

Tot volgende keer 

Pieter ZS6BVT. 


