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Baie dankie aan almal se  

bydraes.  

Sonder julle is hierdie  

Teenspanning nie moontlik nie. 
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Iemand skryf dat as sy net een karaktereienskap sou moes kies om deur 

die lewe te gaan, dan sal dit humor wees. Op sy beurt het Maarten  

Luther 500 jaar gelede gesê dat as God nie ‘n sin van humor het nie, dan 

sou hy nie juis in die hemel wou wees nie. Tog skryf Luther elders dat 

hy weet dat God hou baie van humor, want Hy het mense soos ons  

gemaak. Humor is nie net ‘n paar terloopse grappies nie. Dit is ‘n 

vrolike, ligte manier van leef. Let wel, nie ‘n ligsinnige of  

oppervlakkige manier van leef nie, maar ‘n ligter, sorgvrye leefwyse. 

Christus het immers al ons laste op sy eie skouers geplaas. Boonop 

voorsien Hy in al ons daaglikse behoeftes sodat ons ligvoets kan leef 

(Matteus 6:25-33). Humor en sorgvryheid kleur die lewe anders in.  

Dit omraam donker wolke met helderkleurige rame van hoop. Vergeet 

dadelik van W. C. Fields se advies: “Start every day off with a smile 

and get it over with.” Lag meer. Bekommer minder. Maak tyd om vrolik 

te wees. Vier fees in die teenwoordigheid van die Here. 

Iemand sê iewers vir ‘n vriend: “My vrou is ‘n engel.” “Jy’s gelukkig,” 

antwoord ‘n ander ou, “Myne leef nog!” Nou ja, soms loop jy mense 

raak wat jou laat voel jy’s in die teenwoordigheid van ‘n engel. Hulle 

lewens straal daardie ietsie ekstra uit wat jy in jou eie lewe misloop. 

Hulle weerkaats God se vrede. Vat maar vir Josef (Genesis 37-50).  

Omdat hy net geloop en geleef het waar God se Lig skyn, het hemelse 

guns hom omring. Vanaf die huis van Potifar tot in die tronk daar in 

Egipte het hy die Here se seën weerkaats. Wat ‘n rolmodel vir ons  

elkeen om vandag na te volg. Nog meer sulke menslike weerkaatsers 

van God se teenwoordigheid wat ligvoets leef word dringend gesoek! 

Gewone mense wat vol is van God se vrede en  

blydskap is immers waaroor die regte lewe gaan. 

deur Stephan Joubert 

Daar’s ook gewone engele onder ons 



Roepsein:  ZS6MRK 
Herhaler: 145.750 MHz. 51.750 MHz. 438.750 MHz. 438.575 MHz. 
Posbus:            13653 Pretoria 0135 
Bank:               ABSA Tak 335045 
Rek no:            Tjek 0600 162020 
Klubhuis:         hv. Mills & Breyer laan Waverley 
Webblad:          www.zs6mrk.org - volg skakel na ons nuwe webblad! 
E-pos:               sekretaris@zs6mrk.org 
Byeenkomste:  Gewoonlik die 3de Saterdag van elke maand by   

  die Klubhuis behalwe wanneer anders af gekondig  
Bulletins:   Sondae 11:15 op die onderskeie Herhalers sowel as   

  14,225MHz  ESB. 
  Echo link via ZS6FCS. (Volg aangeduide skakels) 

  Woensdae 19:30 heruitsending op 145.750 FM en 3,640   

  MHz ESB. 

  Luister op Woensdae aande net na die bulletin heruit  

  sending  19:30 op 145.750 FM na tegniese besprekings   
  en neem saam deel. 
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13 - 14 Oktober:  AWA AM en SSB kompetisie 

20 Oktober:  MRK klub & Maand vergadering 

20 Oktober:  CQ hou koers 

20 - Oktober:  Lente QRP sprint 

27 en 28 Oktober:  CQ WW. DX foon kompetisie 

3 November:  RaDAR kompetisie 

11 November:  PEARS HF QSO party 

17 November:  MRK klub & Maand vergadering 

17 en 18 November: SARL Nasionale veld dag 

2 Desember:  SARL digitale kompetisie 

8 - 9 Desember:  ARRL 10 meter kompetisie 
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Given below are a number of Q signals whose meanings most 

often need to be expressed with brevity and clarity in amateur 

work. (Q abbreviations take the form of questions only when 
each is sent followed by a question mark.)  

QR….  

QRA What is the name of your station? The name of my 

 station is...  

QRB How far approximately are you from my station? My 

 approximate distance to your station is...?  

QRD Where are you bound to and where are you from? I am 

 bound for ... from ...  
QRG Will you tell me my exact frequency (or that of...)? 

 Your exact frequency (or that of...) is ... KHz.  

QRH Does my frequency vary? Your frequency varies.  

QRI How is the tone of my transmission? The tone of your 

 transmission is... (1=Good 2=Variable 3=Bad).  

QRJ Are you receiving me badly? I cannot receive you.  

 Your signals are to weak.  

QRK What is the intelligibility of my signals (or those of...)? 
 The intelligibility of your signals (or those of...) 

 is ... (1=Bad 2=Poor 3=Fair 4=Good 5=Excellent)  

QRL Are you busy? I am busy (or I am busy with...).  

 Please do not interfere.  

QRM Is my transmission being interfered with?  

 Your trans mission is being interfered with...  

 (1=Nil 2=Slightly 3=Moderately 4=Severely 
 5=Extremely.)  

QRN Are you troubled by static? I am troubled by static...  

 (1-5 as under QRM)  

QRO Shall I increase power? Increase power.  

QRP Shall I decrease power? Decrease power.  

QRQ Shall I send faster? Send faster (... WPM).  

QRS Shall I send more slowly? Send more slowly (... WPM)  

QRT Shall I stop sending? Stop sending.  
QRU Have you anything for me? I have nothing for you.  

QRV Are you ready? I am ready.  

QRX When will you call me again? I will call you again at ... 

 hours (on ... KHz).  

QRY What is my turn? Your turn is numbered ...  

QRZ Who is calling me? You are being called by...  

 (on ... KHz).  

QS….  

QSA What is the strength of my signals (or those of...)?  

 The strength of your signals (or those of...) is...  

 1=Scarcely perceptible 2=Weak 3=Fairly good 

 4=Good 5=Very good)  

QSB Are my signals fading? Your signals are fading.  

QSD Is my keying defective? Your keying is defective.  

QSG Shall I send ... messages at a time? Send ... messages at 

 a time.  

QSK Can you hear me between your signals and if so can I 
 break in on your transmission?  

 I can hear you between my signals; break in on 

 my transmission.  

QSL Can you acknowledge receipt?  

 I am acknowledging  receipt.  

QSM Shall I repeat the last message which I sent you, or 

 some previous message?  

 Repeat the last message which you sent me [or 
 message(s) number(s)...].  

QSN Did you hear me (or...) on... Khz? I did hear you (or...) 

 on KHz.  

QSO Can you communicate with... direct or by relay? I can 

 communicate with... direct  

 (or by relay through...).  

QSP Will you relay to...? I will relay to...  

QST General call preceding a message addressed to all ama
 teurs and ARRL members. This is in effect  

 "CQ ARRL."  

QSU Shall I send or reply on this frequency (or on... Khz)? 

 Send or reply on this frequency ( or ... Khz).  

QSV Shall I send a series of V's on this freq. (or on ... Khz)? 

 Send a series of V's on this frequency  

 ( or on ... Khz).  
QSW Will you send on this frequency (or on ... Khz)? I am 

 going to send on this frequency (or on ... Khz).  

QSX Will you listen to ... on ... Khz?  

 I am listening to ... on ... Khz.  

QSY Shall I change to transmission on another frequency? 

 Change to transmission on another frequency  

 (or on ... Khz).  

QSZ Shall I send each word or group more than once? Send 
 each word or group twice (or ... times).  

QT….  

QTA Shall I cancel message number...? Cancel message 

 number...  

QTB Do you agree with my counting of words?  

 I do not agree with your counting of words.  

 I will repeat the first letter or digit of each word 
 or group.  

QTC How many messages have you to send? I have...  

 Messages for you (or for...).  

QTH What is your location? My location is...  

QTR What is the correct time? The time is...  

Vir diegene wat deur die loop van tyd 

so bietjie “geroes” het. 



Deur Johan Nel ZS6JPN 
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Met die vakansie al weer om die draai, wil ek maar net weer noem wat ek al voorheen 
ook al genoem het. Ons vier vakansies om die regte redes, maar die skelms vier  
kersfees omdat hulle weet dat dit vir hulle die beste oestyd van die jaar is.  
Hulle weet dat baie mense weg is met vakansie, en ongelukkig ook baie agterlosig. 
Onthou dat honde ‘n goeie hulpmiddel is, maar moet asb. nie net op jou honde vertrou 
nie. Skelms het allerlei maniere om honde onskadelik of uit die pad te kry. Indien  
moontlik, kry iemand om vir die tyd dat jy weg is, jou huis te bewoon. Laat ‘n paar ligte 
aan, maar ruil dit elke dag om die indruk te skep dat daar wel inwoners is. Een van die 
groot sondebokke is pos in die posbus. Moenie dat dit ophoop nie. As daar baie pos in 
die posbus is, dan weet skelms onmiddellik dat daar nie mense tuis is nie. Reel dat  
iemand dit elke dag verwyder.         
Wanneer U die vensters toemaak, moenie slegs op die knip vertrou nie. Draai ook die 
skroef op die verstel raam vas. Skelms het maniere om die knip oop te maak, maar vor-
der niks as daardie skroef vas is nie. Baie huis vensters het ‘n venster bo wat opwaarts  
oopmaak met ‘n arm wat met gaatjies oor ‘n pen inhaak. Dit is ‘n gewilde inbreek plek 
aangesien hierdie knip dikwels na ‘n paar stampe met die hand oopspring. Sit gerus 
maar ‘n stukkie draad daaraan vir U gemoedsrus. 
Sluit ook alle binnedeure indien moontlik. Moet nooit enige deur sluit en dan die sleutel 
aan die binnekant laat nie. Die skelm kruip dalk by ‘n klein venstertjie in, maar eenmaal 
binne met ‘n sleutel in die hand, het hy vrye deurgang om groot artikels soos TV stelle 
ens. uit te dra.   Die meeste van ons het veiligheids heinings, maar pasop vir goed soos 
‘n hoop bakstene en ander dinge wat daarteen gepak is. Dit vorm dikwels die ideale 
trappe om die oorklim te   vergemaklik. Dromme, braaiers of ander losstaande items kan 
ook maklik as ‘n leer gebruik word om maklik oor ‘n heining te klim. Pasop vir sulke  
slagysters. 
       Wanneer U op die pad gaan, wees maar extra versigtig. Ten spyte van baie              
waarskuwings deur die owerhede, is daar hierdie tyd van die jaar gewoonlik baie ander    
bestuurders wat onder die invloed bestuur. Ons sal daardie euwel seker nooit kan uitroei 
nie. Ongelukkig is dit nie die enigste moordenaar van onskuldige mense nie. Moegheid is 
net so ‘n groot oorsaak van ongelukke. Moet asb. nie verder bestuur as U enigsins moeg 
voel nie. Stop eerder en stap ‘n entjie. Dit is in elk geval ‘n goeie idee om minstens elke 2 
ure so ‘n breek te neem, selfs al voel jy nog baie goed. 
          Maak asb. seker dat die motor in  goeie kondisie is. Gaan vooraf bande, remme en 
ligte behoorlik na. Moenie vergeet om na die battery water en remvloeistof om te sien 
nie. Onthou dat ‘n onklaar motor langs die pad, jou ook ‘n sagte teiken maak vir mense 
met duistere motiewe. Sorg ook dat jou selfoon vol gelaai is vir ingeval jy dit dalk nodig 
mag kry. Sorg dat jy die nodige noodnommers byderhand het. Hou noodnommers ook op 
papier en nie net op jou foon nie. As ‘n kaper jou foon afgeneem het, het jy nie meer die 
nommers nie. ‘n Weldoener mag jou te hulp snel, maar wie sê hy sal die noodnommers 
byderhand hê. 
Baie mense verkies nog al die jare om die lang pad eerder in die nag aan te durf  
aangesien dit koeler is en die paaie stiller is. In die ou tyd was dit miskien goed, maar 
met die           hedendaagse misdaad dink ek dat mense twee maal moet dink.  
Dit kan baie gevaarlik wees as jy met 'n onklaar motor in die nag langs die pad staan.  
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TJOPS MET HEUNING EN BLATJANG 
 
8 lamslendetjops, 20mm dik 

BEDRUIPSOUS: 

80ml vrugteblatjang 45ml heuning 

10ml vars gekapte pietersielie  

5ml vars gekapte of 2ml droë roosmaryn 

5ml mosterdpoeier  

2ml kerriepoeier 

sout en varsgemaalde swartpeper na smaak 

 

Meng al die bestanddele vir die bedruipsous. 

Braai tjops 15-20 minute oor matige kole tot gaar en goudbruin, keer teen die einde van die gaarmaak-

tyd dikwels om en bedruip met sous. Sit dadelik voor. 

GEVLEKTE VIS MET ROOI MARINADE 
 

Marineer die vis die vorige dag.  

 

1 heel vis, sowat 1-2 kg (engelvis, kabeljou of geelbek)  gegeurde seesout  

vars gemaalde swartpeper  

ROOI MARINADE:  

gegeurde seesout  7.5ml rooipeper  

15ml paprika  7.5ml vars gemaalde swartpeper  

1 brandrissie, fyn gekerf met pitte  6 knoffelhuisies, gekneus  

125ml olyf- of kanola-olie  

 

Meng al die marinadebestanddele om 'n olierige pasta te vorm. Maak dit vooraf sodat die 

geure kan ontwikkel. Vlek die vis aan die rugkant oop soos 'n skoenlapper, verwyder die 

ruggraat, maar hou die vel, kop en stert aan as 'n groot rooster gebruik word. Kerf 'n 

diamantpatroon in die vel om te voorkom dat dit in die braaiproses opkrul. Geur die vis en 

laat staan in die yskas om ferm te word. Gebruik 'n smeerkwas om die vis aan albei kante 

mildelik met die marinade te verf.  

 

Klamp die vis in 'n rooster vas. Braai sowat 7-10 minute aan die vleiskant tot mooi bruin. 

Draai die vis om en braai sowat 7-10 minute aan die velkant tot deurgaar. Toets deur 'n vurk 

in die dikste deel te steek die vleis sal wit wees en net begin vlok. Sit voor saam met 

knoffelbrood en slaaie.  

Voorsien deur Jenny Nel ZS6JWN 
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Kreatiewe ontdekkings 
Deur Renette Espach 

Hoezit Oktober 2010 

 

’n Hele paar slimkoppe het kreatiewe produkte ontwerp. Dink hoe anders jou lewe 

sonder hierdie paar items sou wees… 

 

Selfone 
 

Het jy jou eie selfoon? Glo dit of nie, maar jou ouers het nie selfone gehad toe hulle op 

skool was nie! 

Dr. Martin Cooper het selfoontegnologie ontdek. Hy is ook die eerste mens op aarde 

wat ’n oproep op ’n selfoon gemaak het. Hierdie oproep het reeds in April 1973     

plaasgevind! 

Motors 
 

Jy word heel waarskynlik met ’n motor by die skool afgelaai en jy drom dalk reeds or die motor wat jy 

self eendag gaan ry. In 1885 het Carl Benz die eerste kar ontwerp wat met petrol werk.  

Carl het die patentreg op hierdie motor gekry. Hy het ook sy eerste motor in 1887 verkoop. 

Gattlieb Daimler het in 1885 die eerste binne-verbrandingsenjin gepatenteer. Hy het ok die eerste  

vergasser ontwerp. 

Gottlieb het in 1889 een van sy eerste motors verkoop aan die sultan van Marokko.  

In 1926 het Carl en Gottlieb se maatskappye die Daimler-Benz Company geword wat vandag steeds 

motors vervaardig! 

 

Internet 
 

Die internet km baie handig te pas wanneer jy navorsing vir jou skooltake moet doen! 

Die internet is tussen 1950 en die laat 1970’s in Amerika ontdek deur ’n groep wetenskaplikes wat by 

die Advanced Research Projects Agency (ARPA) gewerk het. Hierdie  

maatskappy is gestig net nadat die Sowjetunie die Sputnik ruimte toe gestuur 

het. Die VSA het besef dat hulle nie die nodige tegnologie gehad het om 

werklik met die Sowjetunie te kompeteer nie. ARPA moes toe nuwe  

tegnologie ontwerp en so is die internet gebore. 

Baie mense het in daardie tyd vir ARPA gewerk, maar ’n paar mense staan uit 

wanneer dit by die ontstaan van die internet kom. J.C.R. Licklider was die 

hoof van inligtingsprosessering tegnologie en hy wou ’n universele netwerk 

skep waar mense maklik in kontak met die VSA kon kom. Lawrence Roberts 

en Leonard Kleinrock het hom gehelp. Na jare se harde werk is ’n rekenaar by 

die universiteit van Kalifornië inlos Angeles in 1969 die eerste keer tot die 

internet gekoppel. 

Amper drie dekades later het mense oor die algemeen begin om die internet in 

hul huise te gebruik. 

Erkenning aan Hoezit. Jeug tydskrif van ATKV. 

Skriftelike goedkeuring vir her publikasie. 

Vervolg op bladsy  9 



 

 

Televisie 
 

Gaan daar ’n dag verby wat jy glad nie televisie kyk nie? Niemand is seker wie presies die televisie 

ontdek het nie, maar drie name staan uit. Vladimir Kosma Zworyken het die patentreg besit p die “hart” 

van televisie – ’n elektroniese skanderings pyp wat as ’n  iconoscope bekend gestaan het.  

Die iconoscope het amper soos ’n primitiewe televisiekamera gewerk. 

Zworyken het hierdie toestel in 1923 aan mense van die publiek  

gedemonstreer. 

Philo Taylor Farnsworth was ’n plaasseun van Utah in Amerika wat die 

transmissie van televisieseine suksesvol gedemonstreer het deur ’n  

skanderings pyp wat hy self ontwerp het. Hy het in 1930 patentreg bekom 

vir hierdie pyp. 

John Logie Baird word deur die meeste mense as die vader van televisie 

beskou. Hy was ’n Skotse ingenieur en entrepreneur wat in 1924 al  

eenvoudige gesigsvorms kon uitsaai met ’n meganiese televisie. In 1925 het John sy eerste demonstrasie 

van “televisie” in Oxford straat in Londen gehou. 

 

 

Mikrogolfoond 
 

Wat sal ’n koue wintersaand sonder ’n beker warm sjokolade wees? Mikrogolf etes is ook baie prakties 

wanneer jou ma nie tyd het om voor die kospotte te staan nie! Maar het jy al gewonder wie die  

mikrogolfoond ontdek het? 

Dr. Percy L. Spencer, ’n ingenieur, het in 1946 met ’n navorsingsprojek by sy maatskappy Raytheon 

begin. Met die projek moes hy nuwe radar tegnologie bestudeer en analiseer.  

Dr. Spencer moes toe ’n nuwe vakuumpyp, bekend as magnetron, uittoets.  

Terwyl hy dit getoets het, het die sjokolade in sy sak gesmelt. Hy het besluit om 

hierdie verhittings teorie op mieliepitte te toets. Natuurlik het die pitte gepop en 

springmielies gemaak! 

Later het hy en een van sy kollegas ook ’n eier verhit, gaar word en ontplof as 

gevolg van die styging in temperatuur! Dr. Spencer het toe lekker gedroom oor 

ander kos wat op dieselfde manier gaargemaak kan word en dit het tot die eerste 

mikrogolfoond gelei. 

MP3-speler 
 

’n MP3-speler maak dit net soveel makliker om al jou gunsteling liedjies op een klein toestel te hou.  

Jy hoef nie ’n hele hoop CD’s met ’n CD-speler oral saam met jou te dra nie, maar jy kan die klein 

toestelletjie sommer in jou broeksak sit en dit enige plek gebruik, behalwe in die klas! 

Die Duitse Maatskappy Fraunhofer-Gesellshaft het MP3-tegnologie  

ontwikkel. Hulle eerste MP3-speler was ongelukkig nie suksesvol nie. 

Tomislav Uzelac van Advanced Multimedia Products het die AMP MP3 

Playback Engine ontwikkel en dit was die eerste suksesvolle MP3-speler. 

Alle ontwikkelaars van MP3-spelers moet nou ’n fooi aan Fraunhofer  

betaal. Die eerste MP3-spelers was in 1999 te koop. 

Alhoewel MP3-spelers voor die iPod te koop was, was die iPod die eerste 

musiekspeler wat regtig ’n groot aanhang gekry het. Jon Rubinstein en sy 

span medewerkers by Apple het een jaar gekry om die Apple iPod te  

ontwikkel. Jonathan Ive, Tony Fadell, Michael Dhuey en Steve Jobs was 

almal deel van die iPod-projek. 

Vervolg vanaf bladsy 8 9 
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Twee van ‘De Volkstem’ se redakteurs kom uit die dieretuin  

Bronberger 18 August 2009  

Twee redakteurs van ‘De Volkstem’ se wortels kan terug getrek 

word na Pretoria se dieretuin toe. Dis nou nie te sê hulle kom uit 

die aap hokke of iewers nie, hoewel die een op die terrein gebore is 

en die ander een daar gewoon het. Ons praat van Johannes  

Francois Celliers, stigter van die Pretoriase ‘De Volkstem’ en van  

Gustav Preller, ’n latere redakteur van dié koerant. Gustav  

Schoeman Preller is op 4 Oktober 1875 op die plaas Klein  

Schoemansdal, Klipdrif, Pretoria gebore. Die plaas was destyds die 

eiendom van sy grootvader aan moederskant, generaal Stefanus 

Schoeman en sou later die tuiste van Pretoria se Nasionale  

Dieretuin word.  

 

In die 1880’s het JF Celliers in besit van Klein Schoemansdal ge-

kom en dit herdoop na ‘Rus in Urbe’. Terwyl die Celliers-gesin 

daar gewoon het, is een van die dogters 

met Anton van Wouw getroud.  

Dié plaas is in 1895 deur die Republikeinse Regering uit JF Celliers 

se boedel aangekoop om ’n dieretuin te begin. Die regering het dit 

vir £8,500 gekoop en die argiewe wys dat die grond toe deel was van 

die plaas Daspoort 192.  

 

Dit sou egter ’n hele paar jaar wees voor die dieretuin uiteindelik 

tot stand kom. Die Jameson inval van 1895/96 was die eerste insi-

dent wat die planne in die wiele gery het. Die ou opstal het leeg 

gestaan en die Direkteur van Onderwys het die huis begin gebruik 

as De Tweede Staats tehuis, ’n koshuis vir ongeveer 20 leerlinge van 

die Staats gimnasium. Die res van die plaas is verhuur aan ’n 

kwekery.  

 

Dit was eers in 1899 wat daar diere na die dieretuin toe geskuif is en 

die manier hoe dit gebeur het, getuig van een man se effe onder-

duimse ondernemingsgees. Dr Jan Boudewyn Gunning was in 

daardie jare die direkteur van die Staatsmuseum. Hy het ’n versameling voëls en ’n paar soog-

diere, wat uiteindelik opgestop sou word, in die museum se agterplaas aangehou.  

 

Die Volkstem-gebou  

Jan FE Celliers, seun 

van ‘ De Volkstem’ 

stigter, Johannes 

Francois Celliers  

Met dank aan en skriftelike goed-keuring van ‘Die Bronberger’ . 

Vervolg op bladsy 11 



 

 

Hy was goed bewus daarvan dat ‘Rus in Urbe’ aangekoop is as grond vir die dieretuin, maar 

dat dié planne in die wiele gery is. In 1899 moes die jong mans wat in die plaasopstal gebly 

het, Anglo-Boereoorlog toe gaan en die opstal het leeg gestaan. Dis toe dat Dr Gunning in-

woners naby die Staatsmuseum gevra het om te begin kla oor die geraas en reuke van die 

diere in die museum se agterplaas. Hy het blykbaar baie gou toestemming gekry om sy groep 

diere te skuif na die grond wat ons vandag ken as die dieretuin.  

Hulle het hul intrek by ‘Rus in Urbe’ op 21 Oktober 1899 geneem. Dr Gunning was direk-

teur van die dieretuin van 1899 tot 1914. In 1916 het die dieretuin nasionale status gekry en 

sy naam het verander na die Nasionale Dieretuin van Suid-Afrika, onder leierskap van die 

direkteur, Dr Alwin Karl Haagner. Blykbaar het die ‘Rus in Rube’ opstal gestaan waar die 

Akwarium en Reptielpark vandag is. Die opstal is egter platgeslaan toe dié park in 1974 

oopgemaak het. ’n Nuwe direkteurswoning is reeds in 1968 gebou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As die mure van dié opstal kon praat, sou hulle beslis Afrikaans gepraat het, siende dat twee 

groot kampvegters vir die taal hul tuiste daar gemaak het. Die drukker Johannes Francois Cel-

liers het sy opleiding in die Paarl ontvang. Op 24-jarige ouderdom word hy ’n joernalis by ‘Het 

Volksblad’.  

Hy is Pretoria toe gelok deur president Burgers wat hom gevra het om ’n pro-regeringskoerant, 

‘De Volkstem’, in Pretoria uit te gee om as teenvoeter vir die Engelse koerante te dien. Die eerste 

koerant het op 8 Augustus 1873 die lig gesien. JF Celliers het in dié koerant openlike steun aan 

die Transvaalse burgers uitgespreek en daarom is hy in 1880 vir ’n maand lank deur die Britse 

regering gevange gehou. Genl. Joubert het egter gereël dat ’n bedrag geld ingesamel word sodat 

JF Celliers ná sy vrylating weer die koerant kan uitgee.  

Dié het hy gedoen tot in 1881 toe hy sy drukkery aan die regering verkoop het om die grondslag 

te vorm vir die staatsdrukkery. Dieselfde jaar het hy Volksraadslid en sekretaris van die Afri-

kanerbond geword en hom toegewy aan die politiek tot sy dood op 4 Maart 1895.  

JF Celliers was die vader van Jan FE Celliers, een van die bekende Afrikaanse digters. Selfs Jan 

het vir ’n jaar by sy pa se koerant gewerk voor hy skool toe is in Stellenbosch en Wellington. Toe 

die Tweede Vryheidsoorlog uitbreek, het Jan naby Colesberg geveg. Ná die oorlog verby is, het hy 

dit reggekry om deur die vyand linies te glip, vermom in sy vrou se klere. Hy het sy gesin Europa 

toe geneem waar hy literatuur studeer het. In 1907 is hy terug in Suid-Afrika en het vir tien jaar 

vervelige vertalings gedoen vir die Departement van Binnelandse Sake. Jan het in 1919 professor 

geword by die Universiteit van Stellenbosch en het daar gebly tot sy aftrede in 1929. Hy is op 1 

Junie 1940 in Johannesburg oorlede.  

Só het ‘De Volkstem’ se mashoof gelyk  

Vervolg vanaf bladsy 10 
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Dertig jaar nadat JF Celliers ‘De Volkstem’ in die lewe geroep 

het, het die koerant in 1903 verenig met ‘Land en Volk’. Een-en-

twintig jaar daarna het die baba wat op die dieretuin se terrein gebore 

is, redakteur van ‘De Volkstem’ geword. Gustav Preller het Dr FV 

Engelenburg in 1924 opgevolg as redakteur, maar het in 1925 bedank 

om politieke redes en redakteur van ‘Ons Vaderland’, later ‘Die Vader-

land’, geword. Hy het later ook redakteur van ‘Die Brandwag’ geword. 

Gustav het net omtrent drie jaar skoolopleiding gehad en het aan-

vanklik in Pretoria as winkelassistent, toe prokureursklerk en as 

klerk in die Departement van Mynwese gewerk. Hy is getroud met 

Johanna Pretorius, ’n afstammeling van beide generaal Andries Pre-

torius, held van Bloedrivier, en die 

Voortrekkerleier Piet Retief.  

Gustav is op 7 Oktober 1943 oorlede en 

sy oorskot is op tradisionele wyse per waentjie na die familiebe-

graafplaas by Pelindaba vervoer waar hy begrawe is by die grafte 

van Marthinus Wessel Pretorius en die Voortrekkervrou, Deb-

orah Retief.  

 

Die twee ‘De Volkstem’ redakteurs wat uit die dieretuin uit gekom 

het, se opstal bestaan vandag nie meer nie, maar gelukkig het ‘De 

Volkstem’ se gebou nie dieselfde paadjie as die ou opstal geloop nie.  

Die Volkstem-gebou is vandag ’n museum en is die oudste en enigste 

bestaande koerant gebou in Suid-Afrika wat uit die 19de eeu dateer. 

Die datum op die Volkstem-gebou is 1873, die stigtingsdatum van 

‘De Volkstem’, maar die gebou is eers in 1898 gebou en die koerant was maar vir ’n paar maande in 

daardie gebou.  

Dit is nie bekend wanneer die Suid- Afrikaanse Polisiedienste die gebou die eerste keer betrek het 

nie, maar in 1933 het die polisie reeds sekere van die kantore in die gebou gebruik. Ander kantore is 

afgestaan aan die distriksgeneesheer.  

Die Sentrale Intelligensiedienste het ’n paar kantore beklee, maar is in 1951 uit die gebou uit. Toe 

het die polisie nog verskeie kantore gebruik, insluitende ’n stoorkamer vir argiewe, ’n sterkkamer vir 

alkohol wat as bewysstukke in sake gebruik is, ’n kantoor vir die registrasie van onwettige immi-

grante en twee lesinglokale. Die polisie se ‘rek’ klub biblioteek was ook in die gebou.  

Op 6 Junie 1959 het die sekuriteitsmark van die Transvaalse afdeling in die twee hoek kantore, op 

die hoek van Pretoriusstraat en Fonteinlaan, van die gebou ingetrek. Oor die volgende paar jaar het 

die polisie die Volkstem-gebou as storend parkeerplek gebruik, maar op 17 November 1961 het die 

Departement van Openbare Werke aangekondig dat die gebou gesloop gaan word. Die polisie het die 

gebou in Desember 1961 ontruim, maar hy is toe nooit gesloop nie en die polisie het terug getrek.  

Teen 1978 was die Volkstem-gebou reeds deel van 

die polisie museum. In 1990 is dié ou koerant gebou 

as nasionale monument verklaar.  

Gustav Preller  

Gustav en Hannie Preller  

Met dank aan en  

skriftelike goedkeuring van 

“Die Bronberger” 
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Vinnig en maklike Desibel Omsettings 
Sommige algemene verhoudings in gebruik word maklik omgeskakel na desibels. 

Hulle word 

in die tabel aangedui: 

Verhoudings na Desibels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jy hoef nie al die magte van tien te onthou nie (die syfers 10, 100, 1000 ens.). As ‘n 

verhouding van 1 gevolg deur ‘n aantal nulle , word dit omgeskakel na desibels deur 

die aantal nulle met tien te vermenigvuldig . By voorbeeld 1 000 000 het 6 nulle dus 

is dit gelyk 

aan 60 dB. (die aantal nulle maal tien). 

Gebruik hierdie waardes om maklik die desibels van baie ander gewone verhoudings 

te bereken. 

Voorbeeld: Waaraan is die desibel gelyk in ‘n verhouding van 20? 20 verskyn nie in 

die table maar wel 2 en 10 en 20 = 2 x 10 . Ons weet egter dat vermenigvuldiging 

van verhoudings is dieselfde as optel van desibel ekwivalente, dus die desibel ek-

wivalent van 20 moet die decibel ekwivalent van 2 plus die desibel ekwivalent van 

10 wees. Die antwoord is 3 dB + 10 dB = 13dB 
Dit werk ook andersom. Veronderstel ons wil die verhouding van 27 dB bereken. 

Hoewel 27 dB nie in die tabel verskyn nie, weet ons dat 27 dB = 20 dB + 7 dB en 

albei waardes verskyn in die tabel. Omdat optel van desibels gelyk is aan vermenig-

vuldig van verhoudings. Die verhouding van 27 dB is die verhouding van 20 dB 

maal die verhouding van 7 dB. Die antwoord is 100 x 5 = 500. 

Inligting van RAE handleiding 
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Dit is Sondagoggend, Brakfontein is doodstil, tot die vasgemaakte hond in die onderdorp is stil. Admiraal, die mak 
hoenderhaan sit oudergewoonte weer op die klein hekkie die wêreld en dophou. Binne in die huis by Kareltjie hulle 

is dit nie so rustig nie. Hulle is besig om reg te maak vir kerk. Die grootste probleem elke Sondag vir tannie Stienie 

is om vir Kareltjie se pa te oorreed om aan te trek vir kerk aangesien hy nie eintlik ‘n kerkman is nie, die moeilikste 
deel van die oefening is om hom in ‘n pak klere te kry. 

Die hoenderhaan vlieg van die hekkie af toe die voordeur oopgaan , hy weet dat hy nie gaan kans kry om behoorlik 

af te vlieg sodra die oom Gert by die hekkie kom nie. Die drie loop in gelid kerk toe, sy ma voor om te sorg dat 
oom Gert nie in ‘n landmyn trap wat ‘n donkie of ‘n koei in die pad gelos het nie, dan sy pa en dan hy om toe te 

sien dat almal by die kerk uitkom. Toe Kareltjie afkyk sien hy dat sy pa net een sokkie aan het, ‘n rooi rugby  

sokkie. So vêr hulle loop sluit daar nog mense by hulle aan en nadat almal gegroet het begin almal praat oor die 
gedoente gister voor die Spar. Kareltjie hoor nie eintlik wat gesê word nie want al waaraan hy dink is om radio 

amateur te word 

Die kerk is redelik vol , Kareltjie sien dat sy pa ernstig besig is om met sy wysvinger vir ‘n tannie te beduie dat sy 
nou sit waar hy wil sit, sy glimlag mooi vir hom en skuif oor sodat die oom sy sit kan kry. 

Kareltjie kyk rond in die kerk om te sien wie almal daar is. Die tannie wat die orrel speel sit met haar rug na hulle 

toe, hy kan nie haar hande sien nie aangesien sy amper net so breed soos die orrel is. Dit is redelik stil in die kerk, 
hier en daar fluister iemand vir sy buurman iets, n paar omies maak solank keel skoon vir die groot sing, die banke 

kraak soos die mense hulle tuismaak, iemand laat val sy kollekte en Kareltjie kan hoor hoe die mundstuk ‘n paar 

meter rol op die klipvloer. Twee tiener meisies het sy pa se sokkie gesien en hulle raak so abnormaal aan die giggel 
sodat hulle uit die kerk moet hardloop. Kareltjie glimlag self so bietjie in die mou toe hy weer na sy pa se voete kyk 

met die een rooi rugby sokkie. Die kerk word skielik doodstil toe dominee Sarel op die preekstoel verskyn. 

Dominee Sarel se preek verloop mooi glad en vra toe oudergewoonte na die preek of daar enige vrae is. Kareltjie 
steek sy hand stadig op met die hoop dat die dominee hom tog nie sien nie. Ja Kareltjie vra dominee Sarel toe sy 

hand nog maar eers halfpad in die lug is. Kareltjie staan op maar besef toe dat dit nie eintlik die plek is om so iets te 

vra nie. Ja Karel! vra dominee Sarel weer met so ‘n bietjie ekstra volume in sy stem. Ag Dominee ek wil net weet, 
die zs6mrk plakker op die 4x4 gister by die Spar, ek wil bitter graag weet wat dit beteken. Daar sak ‘n stilte oor die 

kerk uit, stiller as die dag toe ‘n by die tannie wat orrel speel op haar oor gesteek het, tant Stienie word nou nog rooi 
as Kareltjie haar vra wat die tannie daardie dag geskree het. Dominee Sarel antwoord met ‘n mmm en n aaa en sê 

toe dat hy nie weet nie en vra toe sommer of daar dalk iemand in die kerk is wat vir Kareltjie kan antwoord. Oom 

George staan op en sê dat hy vir Kareltjie na kerk sal antwoord. Die dominee bedank toe ook sommer vir Tannie 
Stienie vir die hulp wat sy aan die besoekers in die 4x4 verleen het. 

Toe karetjie by die kerk uitstap stop ‘n groot ouerige oom hom en stel hom voor as oom George. Oom George sê vir 

Kareltjie dat hy en tannie Elsa op Rietfontein boer en dat hy ‘n radioamateur is. Kareltjie se hart mis ‘n paar pompe, 
nog ‘n radio amateur! sy dag is gemaak. Hy besef toe dat dit dieselfde oom George is wat met Johan oor die radio 

gepraat het , dit is die oom wat hom gaan help om ‘n radio amateur te word. Terwyl oom George tannie Elsa in die 

kar inhelp verduidelik hy wat zs6mrk is en beteken, dinge begin nou duideliker vir Kareltjie word. Oom George 
nooi toe vir Kareltjie uit om by hom en tannie Elsa op die plaas te kom kuier sodat hy vir hom behoorlik kan     

demonstreer wat amateur radio is. Nadat telefoon nommers uitgeruil is kom Kareltjie se pa en ma ook by. Tannie 

Stienie groet vriendelik, Oom Gert groet met baie moeite, maak ‘n opmerking oor oom George se kar en begin 
aanstap huis toe. Kareltjie groet ook haastig aangesien hy sy pa moet vergesel voordat hy weer soek is. 

Terwyl hulle so loop vra karetjie vir sy pa wat hy in die oorlog gedoen het, oom Gert sê toe baie trots en in n  

stemtoon wat Karetjie nie ken nie dat hy in die seiners was en dat hy en sy manne moes sorg vir kommunikasie 
tussen almal in die veld. Toe gebeur dit, iets wat nog nooit gebeur het nie, Oom Gert vra vir Kareltjie ‘n vraag, 

vertel my meer van die radio amateur storie waarmee jy nou weer besig is. Kareltjie kan nie glo dat sy pa vir hom 

iets gevra het nie, en in dit ‘n kalm stem wat hy nie ken. Hy antwoord met ‘n jubel in stem, dit is ‘n lang storie pa, 
en begin hy vir sy pa die storie van die begin af vertel. Tannie Stienie hou die geselsery dop en kan nie haar oë of 

ore glo wat aan die gebeur is nie, sy dink by haarself dat hierdie radio amateur gedoente nou net ‘n verskil in hulle 

lewe gemaak het. 

Geskryf & voorsien 

deur Pieter ZS6BVT 
Vervolg 



 

 

ZS6MRK AJV 2012 

 

Met groot verbasing en opgewondenheid moes die gaste 'n saal binne tree waar Anette 

en Gordon die inisiatief geneem het om Laerskool Totiusdal se lapa gereed  

gemaak het vir hierdie jaar se AJV? 

Sommer so met die intrap slag is almal betower met die woorde "Magalies Amateur Radio Klub" in 

helder konings-blou gekleur teen die muur geskryf reg by die ingang (Voorbad foto). Verder was die 

tafels versier met donker-blou tafel doeke dubbel gekruis met helder geel doeke weer da-op. Geel 

servette in glase met sonneblom ruikers om dit alles netjies af te werk. Nee kyk..... as so iets jou 

tegemoet gaan so met die instap slag voel jy  

onmiddellik opgeruim en lus vir die verrigtinge. 

 

Die vergadering is om 14:10 geopen deur Thys, ZS6MJM. En  openings gebed gelei deur Jan ZS6JKR. 

Met Thys, ZS6MJM aan die stuur is verneem van ‘n paar verskonings van lede wat nie die vergadering 

kon bywoon nie onder andere Nico, ZS6OI en sy familie wat heerlik vakansie hou in Botswana en ook 

Quartus, ZS6QDW en sy gesin wat altyd baie bedrywig is. 

Een van ons nuwe lede, Wynand wat nog spook om sy lisensie te kry, was ook teenwoordig en het so 

ewe daar vêr eenkant in ‘n hoek weg gekruip terwyl ons ere lede, Oom Marten, ZS6ZY, Pieter ZS6LC 

en George ZS6NE ons jonger geslag met valk oë dop gehou het en seker gemaak dat ons hierdie  

geskiedenis ryke klub bestuur volgens die voorbeeld wat hulle jare lank aan gebou het. 

Na nog so ‘n paar spesiale bedankings en verwelkomings is daar eers seker gemaak dat ‘n kworum wel 

gevorm is, wat natuurlik oorbodig was aangesien hierdie ‘n groot opkoms was. Die nodige notules is 

gou-gou goed gekeur en kon Louis Mitchell ZS6LWM die finansies verslag soos deur die ouditeur 

saam gestel voorlees en het daarop gewys dat MRK ‘n sterk groei getoon het. 

Hierdie verslag sou ook volgens bespreking op die MRK webwerf verskyn. 

 Uiteindelik na al daardie formaliteite kon Kobus Botha ZS6KOB vir die huidige gemaklike 

voorsitter Thys ZS6MJM agter die tafel uitskop en die pos as voorsitter oorneem om die res van die 

verrigtinge te lei. Thys moes toe net daar bly staan want sy jaarverslag moes aan die lede voorgelê word 

en dit wou voorkom of hy begin sweet het. Nou wonder mens of hy bekommerd was want hy het dalk 

vrot tamaties en appels in sy rigting in verwag waarvoor hy dalk sou moes koes, maar duidelik was 

almal in hul skik toe hy die laaste reel lees en kon jy die verligting op sy gelaat sien. Hy het dit  

oorleef…... 

 Kobus stel hom toe verder gerus en eer Thys vir sy reuse sukses wat hy behaal het met die 

klub. 

Na ‘n luide handeklap is die toekennings uit gedeel en die volgende lede is met toffee's vereer  

naamlik:   Amateur van die jaar trofee -  Pieter ZS6PA 

  Nylstroom bulletin trofee -  Pieter ZS6PAN 

  Retief de Bruin trofee -   Pieter ZS6BVT 

  Dames trofee -    Linette ZR6LHT 

  Sonsitters trofee -   Pieter ZS6SP 

  Bulletin herleidings trofee -  Pieter ZS6BVT 

  Vuur & Vlam trofee -   Gordon ZS6FI 

  Bulletin bydrae trofee -   Nico ZS6OI 

  MRK vertoonvenster -   Johann ZS6PSS 

  Opleidings trofee -   Louw ZS6LME 

 Jong amateur van die jaar -  Marelize ZU6UHM 

Deur Marco Nel ZS6MJ 
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Net toe almal gedink het dit is klaar kom daar toe ‘n spesiale trofee te voorskyn wat net vir Johann 

ZS6PSS gemaak is in die vorm van ‘n horlosie met wiskundige betekenis om hom so bietjie te help 

tyd hou. Hieroor het almal lekker gelag terwyl Johann met so bietjie skaamte erken het daar word het 

hom geploeg en nogmaals gelag. 

 Hiernaas het die verkiesing gevolg vir die komende jaar se komitee en is die volgende lede 

verkies deur middel van ‘hande lig en tel’ taktiek. 

 Voorsitter -    Thys ZS6MJM 

 Vise voorsitter -    Brain ZS6YZ 

 Tesourier -    Louis ZS6LWM 

 Sekretaresse -    Anette ZR6D 

 Redakteur -    Marco ZS6MJ 

 Bulletin koördineerder -   Johann ZS6PSS 

 Tegniese koördineerder - Sam ZS6JZ 

 Kommunikasie beampte - Pieter ZS6PA 

 Sosiaal -    Gordon ZS6FI 

 
Laastens net so voor die vergadering sou verdaag het Johann ZS6PSS ‘n gedeelte van die ‘Kareltjie 

wil amateur word” verhaal voorgelees wat deur Pieter ZS6BVT geskryf is spesiaal vir Teenspanning 

om die lede se ore te streel en uit te kan sien na die volgende uit-

gawe. 

 Die vergadering het om en by 15:40 verdaag waarna al-

mal heerlik gesmul het aan al die lekkernye wat die sosiale komitee 

bymekaar gesit het. 

 

 Dit is ‘n uitstekende amateur jaar vir  

ons almal! 

Johann du plessis se spesiale 

wiskundige horlosie trofee 
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MRK Voorsittersverslag 2011/12 
 

Ons kredo vir die klub is: 

"Kom ons geniet ons stokperdjie. Ons vergaderings bied die geleentheid om 

idees uit te ruil. Kompetisies help om jou toerusting en spraak vaardighede op 

’n prettige manier te toets en te verbeter.  Ons bulletins help om seker te maak 

dat ons op hoogte is van die nuus maar terselfdertyd ook dat ons toerusting in 

’n werkende toestand is vir die dag as dit dalk benodig word in ’n rampsitua-

sie. Die leunstoel-amateur het die webwerf en Teenspanning om hom of haar 

besig te hou. En natuurlik: ons RAE klasse is daar om nuwe amateurs aan 

boord te kry." 

Ons jaar program was hierop geskoei en gebou. 

Lief en leed:  

Roelf, ZS6ARR, het in die jaar in die huwelik getree met  Yvette. Baie geluk 

Roelf. 

Ons is bly dat Pieter, ZS6LC en Albert, ZR6VON ook vandag saam met ons 

kan wees na hulle 'n redelike tyd ongesteld was. 

Die byeenkomste is gereeld elke maand gehou met die uitsondering van De-

sember. Daar gepoog om verskeie onderwerpe, van beginner tot meer gevorderd  te behandel .   

Oktober:  Gordon, ZS6FI, lewer  'n praatjie oor sy ervaring van hoe om morsekode te leer. 

Francois Botha, ZS6BUU, lewer 'n baie insiggewende praatjie oor Hamnet. Van hoe dit 

ontwikkel het, huidige aktiwiteite en wat nog beplan word. Dawie Conradie, ZR6DHC, 

gee 'n kort oorsig oor Amateurradio in aksie. 

Die November byeenkoms is gekombineer met die HF-kompetisie. By hierdie byeenkoms 

vertel Pieter, ZS6PA, van hulle aard-maan-aard Dxpediesie na Lesotho. 

In Januarie bespreek Quartus, ZS6EE, sy elektriese-pypantenna. Hierna het  Marais Fourie 

vertel van sy wedervaringe op Marion en Gough Eilande.  

Februarie:  Jaap Lourens ZS6SAI,  bespreek die oorskakelingsproses van Sentech  van 

analoog na digitaal senders.  Weereens is die vergadering gekombineer met die HF-

kompetisie. 

Maart: BHF / UHF Kompetisie is gehou by Kleinfontein. Hannes, ZS6JDE bespreek die werk-

ing van die BHF/UHF kompetisie stasie. 

April: In die beginners hoekie word 'n eenvoudige veld sterktemeter deur Thys, ZS6MJM, 

bespreek en gedemonstreer. Die hoofitem was die magnetiese-lusantenna. Die beginsels 

waarop die antenna berus is bespreek en waar kan die antenna moontlik gebruik word. 

In Mei is die onderwerp bulletin opnames. Brian, ZS6YZ & Johann, ZS6PSS  wys aan lede 

hoe daar te werk gegaan word om bulletin opnames te maak en ook terug te speel. 

Junie:  Rian, ZS6RXY bespreek die baie gewilde program Ham Radio Deluxe. Terselfdertyd 

gee hy 'n demonstrasie om te toon 'n gebruikersvriendelik die program is. 

By die Julie-vergadering  doen Chris, ZS6FCS, 'n aanbieding oor  Southern African Large 

Telescope (SALT).  

By die Augustus byeenkoms word subtone vir herhalers bespreek en watter rol hulle vervul.  

Theonette Vogt van “BOSVELD STEREO” lewer 'n baie interessante praatjie oor haar 

lewe as omroeper by die radiostasie terwyl Dawie Conradie, ZR6DHC, insette gee oor 

die tegniese aspekte van die stasie. 

Kompetisies: Drie van ons vergaderings is gekombineer met kompetisies. Sodoende het ons meer mense 

betrek by die kompetisies. Die algemene mening was dat dit suksesvol was.  Om te help met die 

veldstasies het ons 'n 5x5m tent teen 'n baie billike prys gekry (Een van ons lede het ook nog 'n 

groot gedeelte daarvan geborg - dankie vir die persoon) 

Uitstappies:  Op 7 Julie het ons die Sentech mas op die Magaliesberg op uitnodiging van Jaap Lourens, 

ZS6SAI, besoek. Eers het 'n klompie mense ons eie herhaler perseel bietjie skoongemaak. Daarna is 

ons deur die Sentech geboue om die senders te besigtig en die dag is afgesluit met 'n heerlike braai 

op die berg. 

Thys Maree ZS6MJM 

Voorsitter 2011 - 2012 
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Sosiaal: Ek wil veral vir Gordon, ZS6FI, en Anette, ZR6D, bedank vir hul bydrae om die vergaderings 

aangenaam vir ieder en elk te maak. Ook 'n dankie aan elkeen wat getrou 'n bordjie eetgoed saambring 

sodat ons dit by die byeenkomste kan geniet.  

Bulletins: MRK se bulletins is en bly van hoë gehalte. Baie luisteraars oor die hele land word getrek.  On-

der die bekwame leiding van Brian, ZS6YZ, en met bystand van Johann, ZS6PSS, het ons die voorreg 

om elke Sondag en Woensdag na ons bulletins te kan luister. My dank ook aan elkeen wat help met 

die opstel en lees van die bulletins en die herleidings nl. Anette, ZR6D, Chris, ZS6CVE, Marilize, 

ZU6UHM, Chris, ZS6FCS en Pieter, ZS6BVT. Nico, ZS6OI, se weerverslae bied ook altyd meer as 

die gewone weerverslag wat ons hoor. 

 

Teenspanning: Marco, ZS6MJ, kwyt hom uitstekend van sy taak as redakteur. Hy doen ontsettend baie 

moeite met elke uitgawe en ons dank ook aan diegene wat gereeld hul bydraes lewer. Ons het hierdie 

jaar begin om die Teenspanning elektronies te versprei en dit blyk goed te werk. 

Bakkiesblad of te wel Face book: Uit die klublede het spontaan die gedagte ontstaan om 'n bakkiesblad vir 

die klub te skep. Peter, ZS6SP, het die leisels geneem en vandag sit ons met 'n baie aktiewe blad wat 

'n belangrike kommunikasiemedium vir ons klub is. Baie dankie aan almal se bydrae daartoe. 

Projekte:  Op 9 Augustus het ons onder leiding van Pieter, ZS6PA, 'n baie groot projek geloods nl. om 3 

verskillende Yagi antennas te bou. 'n 6m, 2 en 70cm Antenna was op die "spyskaart". Die projek was 

baie geslaagd - soveel so - dat daar net te veel werk was om te doen. Ons sal binnekort voortgaan met 

die antennas wat nog nie voltooi is nie. 

RAE Klasse: MRK het al sy merk gemaak as die klub wat gereeld en konsekwent klasse aanbied om nuwe 

lede te help om amateurs te word. Die Afrikaanse vertaling van die RAE handleiding is  baie gewild. 

Ons klub se radio assessering begin nou al bekend word en trek navrae van onverwagte gebiede in ons 

land. Ons dank  aan Brian, ZS6YZ, vir sy leeue aandeel in die aanbied van die klasse, Chris, ZS6FCS, 

vir sy praktiese opstelling en spraak prosedures en ook dat hy die hoof eksaminator vir ons ek-

samensentrum is. Louw, ZS6LME vir sy onoortreflike aanbieding van die regulasies en Johann, 

ZS6PSS wat altyd beskikbaar is op te help en die hoof skakel tussen ons HTS John Vorster is. 

Leon, ZS6AYS, het 'n baie groot skenking via sy werkgewer na ons klub gekanaliseer. O.a. het ons 'n TKR 

750 Kenwood herhaler ontvang wat reeds 100% ingestel was. Hierdie was soos manna uit die hemel 

aangesien ons vorige radio baie doof was. Die nuwe radio is geïnstalleer en het dadelik goed gefunk-

sioneer. Ongelukkig was die steurings steeds daar en moes ons die ontvangs-spervlak baie opstel. Om 

die probleem heeltemal te oorkom sal ons 'n subtoon moet installeer. In beginsel het ons as klub bes-

luit om dit te doen en is ons in proses om 15 subtoonkaarte op te bou vir diegene wie se  radio's nie 

toegerus is met subtone nie. Die kaartjies sal teen 'n minimale fooi aan klublede beskikbaar gestel 

word. 

Van hierdie geleentheid wil ek ook gebruik maak om vir Johan Lehman, ZS6JPL en vir Sentech te 

bedank vir die voorreg om hul persele te mag gebruik vir ons herhalers. Dit word opreg waardeer.  

Webwerf: Die webwerf speel 'n belangrike rol  in ons klub. Dit help om inligting aan al ons lede te ver-

sprei . Vir diegene wat besig is met hul RAE is ons webwerf 'n waardevolle bron van inligting. 

Danksy Nico, ZS6OI, is die een tekortkoming  van ons lede stelsel ge herstel. Nou kan name of mense 

wat nie meer lid is nie, van die stelsel uitgevee word. Baie dankie Nico. 

Ledetal en finansies: Ons het 'n hele aantal nuwe lede ontvang deur die jaar en ons is baie dankbaar daar-

voor. In samewerking met die JVT klub het ons koeldrankverkope gedoen by die dag-nag krieket wat 

by HTS John Vorster aangebied is en wat gesorg het dat ons fondse heelwat gestyf is.    Gesien in die 

lig van die finansiële verslag wat voorgelê is, wil ek voorstel dat ons  lidmaatskap fooie onveranderd 

gelaat word vir die jaar wat kom. 

Beskikking van bates: Die laaste items van wyle Mike, Z6SUP is deur die jaar verkoop.  Ons het nog heel-

wat ander skenkings ontvang en deur 'n grootste poging is die klubhuis redelik "skoongemaak" deur-

dat ons die items op die Pretoria klub se vlooimark verkoop het. Dankie veral vir Theo, ZS6ATO, vir 

sy groot bydrae om dit moontlik te kon maak. 

Ten slotte wil ek vir een en elk bedank vir die jaar wat verby is; vir die ondersteuning wat ek, as voorsitter, 

ervaar het en vir die gees van hartlikheid en samewerking wat daar heers in die klub. Dit was vir my 'n 

voorreg om hierdie jaar te kon dien op die komitee. Dankie. 

Thys Maree ZS6MJM 2012-09-29 
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Radio Frekwensie Identifikasie, of RFID, is 'n verbasende nuwe tegnologie wat outomatiese identifikasie 

vergemaklik en wat wyd in die Amerikas en Europa aangewend word.  Alhoewel nie breedvoerig in Suid 

Afrika gebruik word nie, sal plaaslike kleinhandelaars en firmas spoedig besef hoe waardevol dit is om 

hiervan gebruik te maak. 

Dit maak staat op Transpondeerders (Transpondeerder = Mikrogolfherhaler op 'n satelliet wat 'n sein of 

stel seine kan herversend.) of RFID kenstrokies, wat passief, semi-passief of aktief mag wees.  'n RFID 

kenstrokie is 'n item wat aan 'n voorwerp, dier of persoon geheg kan word om identifikasie deur middel 

van radiogolwe vas te stel.  Die RFID strokie kan outomaties van etlike meters ver gelees word, en hoef 

nie noodwendig in lyn met die leser se sig te wees nie.  RFID tegnologie word hoofsaaklik in voorsiening-

ketting bestuur in die opsporing en bestuur van 'n inventaris toegepas, en bespaar dus die onderneming 

geld en tyd.  Die RFID is spoedig besig om die strepieskode in baie produkte en toepassings te vervang, en 

ons sal 'n paar hiervan ondersoek.  

RFID kenstrokies word in paspoorte gebruik wat deur baie lande uitgereik word, bv. Frankryk, die 

Verenigde Koninkryk, Kanada en die Verenigde State van Amerika. Saam met inligting wat op die visuele 

data voorkom, teken die owerhede die persoon se reis geskiedenis aan (tyd, datum en plek) van aankom-

stye en vertrekke na en van die land.  Dit bevat ook toepassings in openbare vervoer om betaling te verge-

maklik.  Ons eie E-kenstrokies wat by tolpaaie se betaalpunte bestaan, maak van soortgelyke tegnologie 

gebruik.  Die strokies, wat gewoonlik aktief is, word van 'n afstand gelees soos voertuie deur die hokke 

beweeg, en strokie inligting word gebruik on die tolgeld van 'n vooruitbetaalde rekening te debiteer.  Die 

stelsel help om verkeer vinniger deur die tolplazas te laat vloei, aangesien dit die datum, tyd en rekening 

data vir die RFID strokie aanteken.  

Sedert die vroeë 1990's word RFID ook in motorsleutels gebruik.  Elke sleutel het 'n unieke RFID strokie 

waarsonder die voertuig nie aangeskakel kan word nie, en verbeter dit sekuriteit teen motor diefstal.  Die 

sleutel gebruik 'n aktiewe RFID stroombaan wat die voertuig in staat stel om die sleutel ongeveer 3 vt (1 

meter) vanaf die sensor te herken.  Die bestuurder kan deure oopsluit en die voertuig aansluit terwyl die 

sleutels in sy sak of beursie is.  'n  Voornemende motordief moet dus eers die sleutel bekom aleer hy met 

jou kosbare voertuig wegjaag!!  

Inplantbare RFID strokies wat vir diere ontwerp is (soos DBV merking om verlore troeteldiere te identi-

fiseer) is ook nou vir gebruik in mense herontwerp.  Eksklusiewe nagklubs plant die strokies in hulle BBP 

kliënte wat identifikasie vergemaklik, en wat hierdie kliënte ook toelaat om vir hulle drankies uit 'n 

vooruitbetaalde rekening te betaal wat in die strokie ingebou is.  Sommige maatskappye plant ook strokies 

in personeel met hoë sekuriteitsklaring wat hulle in areas toelaat wat vir gewone personeel ontoeganklik 

is.  Dit skakel die nodigheid van wagwoorde en kodes uit wat moontlike probleme soos lekkasie kan ople-

wer.  

Nog 'n aanwending van RFID tegnologie is die ontplooiing in biblioteke. Hierdie tegnologie vervang die 

tradisionele strepieskodes op biblioteek items.  Dit kan identifikasie inligting bevat, soos die boek se titel, 

of tipe leesstof, sonder om na 'n aparte databasis te verwys.  Die RFID word deur 'n RFID-leser op die 

personeellid se uitgang lessenaar gelees.  Wat dit nog meer vergemaklik is dat die RFID-leser deur 'n item 

kan lees en dus het die bibliotekaris nie nodig om die boek oop te maak om die strokie te skandeer nie.  

Daar bestaan heelwat voorbehoud en privaat geskilpunte onder die soeklig rakende RFID tegnologie, 

aangesien strokies sonder die nodige sekuriteit "gekloon" kan word, en identiteite kan deur mense met die 

nodige kennis en motivering gesteel word.  Hierdie probleme het reeds wêreldwyd tot groot debatte gelei, 

en sal waarskynlik voortduur totdat die tegnologie tot die punt ontwikkel waar hierdie geskilpunte opgelos 

kan word.  Byvoorbeeld, as 'n item met 'n strokie tydens 'n kleinhandel transaksie met 'n kredietkaart be-

taal word, sal dit dan moontlik wees om die unieke ID van daardie item met die identiteit van die koper te 

koppel.  Meeste bekommernis spruit uit die feit dat RFID strokies in produkte funksioneel bly, selfs nadat 

die produkte reeds gekoop en huis toe geneem is, en kan dus vir waarnemingsdoeleindes gebruik word.  

Klink soos "Big Brother" hemel vir my, maar ongetwyfeld 'n baie waardevolle en slim tegnologie, ten 

spyt! (Vir dié wat nie weet wie of wat "Big Brother" is nie, dit kom in George Orwell se wetenskaplike-

fiksie boek "1984" voor waar die sg. "Big Brother" op almal spioeneer.") 



 

80M PA 

  

Q1 and Q2 are IRF521 mosfets. The input transformer is 6 turns trifilar wound on a pair of 

stacked Ferrite cores. The output transformer primary is 1 turn, centre tapped, of brass tubing. 

I used a section of telescopic aerial from a portable radio. Perhaps I got a bit carried away, but 

I removed the chrome plating in an effort to reduce RF losses due to skin effect. The output 

transformer secondary is 3 turns of insulated wire. The transformer core is made from 6 Ferrite 

toroids, 3 on each brass tube. The end plates are made from single sided PCB. See "Solid State 

Design For The Radio Amateur" for details. Use high permeability Ferrite toroids for the  

transformers, initial permeability = 800 to 1000. Sorry! I don't have the part number for the 

toroids that I use. 
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OUTPUT TRANSFORMER DETAIL 
  

The mosfets should be mounted on a heatsink. For SSB/CW use, a 2 Deg./Watt heatsink 

is recommended. For high duty cycle modes like FM, RTTY, or SSTV a bigger heatsink 

will be required. 

Before connecting the power supply, make sure that the bias adjustment potentiometer is 

set to the minimum position. Apply power and slowly increase the bias until the standing 

current is 200mA. If you don't have a box of spare mosfets, use a 6 Amp fuse between 

the PSU and the PA. 

The low pass filter is a seven element version of the filter from my 80M QRP CW  

Transmitter tx.html 

  

 

LOW PASS FILTER 
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Hierdie MeerKAT van ons Karoo gaan ’n 

wêreldklas radio-teleskoop wees 

– die grootste en mees sensitiewe teleskoop in die 

suidelike halfrond (ten 

minste totdat die Square Kilometre Array of SKA, 

teen 2024 voltooi is). 

Dis nie net ’n unieke instrument nie, maar ook ’n 

belangrike voorloper van 

die SKA. MeerKAT sal ook ’n groot bydrae maak 

tot die ontwikkeling van 

Suid-Afrikaanse tegnologie en grensverskuiwende 

wetenskap. 

Sowat 100 jong wetenskaplikes en ingenieurs werk 

tans aan Suid- 

Afrikaanse universiteite en tegnologie-maatskappye aan die MeerKATprojek. 

Interaksie met internasionale en plaaslike kundiges het reeds nuwe 

tegnologie opgelewer – soos byvoorbeeld die ontwikkeling van die eerste 

teleskoopskottels wat van veselglas gemaak is, asook innoverende 

hardeware vir die prosessering van radioseine. 

MeerKAT sal uit 64 skottels elk van 13.5 m deursnit bestaan. Al die 

skottels sal in ’n presiese konfigurasie geplaas word sodat die beste 

beeldkwaliteit moontlik verkry kan word. Die KAT-7 prototipe is reeds gebou 

en sal gebruik word om al die stelsels vir MeerKAT te toets. 

Bouwerk aan MeerKAT sal in 2012 begin en die teleskoop behoort in 2016 

volledig operasioneel te wees. Daar is reeds 

vyf jaar se observasie-tyd aan internasionale en plaaslike wetenskaplikes 

toegeken wat gretig wag om die MeerKAT te 

gebruik vir hulle navorsing. MeerKAT kan dalk selfs gebruik word om te soek 

na lewe iewers anders in die heelal  

Inligting met dank vanaf 

“Karoo Nuus” verkry. 
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Wat het in 1979 gebeur? 



1 KORINTHIËRS 13 VIR PA'S 
 

Al sou ek in die mooiste huis bly en die duurste BMW ry en my vrou en kinders  

geniet nie my teenwoordigheid nie, dan is ek soos 'n bankrekening met 'n nul balans. 

 

Al het ek die gawe van woorde en skares luister na my en ek het nie die liefde om na 

my kinders te luister nie, dan doen ek meer kwaad as goed. 

 

Al ken ek al die geheime van beleggings en besit al die kennis van rugby en krieket 

reëls en al het ek die geloof om die land met gebed te verower, maar ek het nie die 

liefde om my kinders die gevare van baie geld te leer of langs die baan te staan as hulle 

speel of om hulle te leer bid nie, dan het ek niks bereik nie. 

 

Al gee ek dubbele tiendes vir die armes en dien ek op alle liefdadigheidsrade, doen 

sendingwerk in 'n malaria-gebied en ek is te moeg om vir my kinders te lees en naweke 

in die veld te stap, baat dit my niks. 

 

'n Pa wat lief het, is geduldig met kinders wat sukkel met wiskunde. 'n Pa se liefde is 

vriendelik met 'n kind wat nie presteer nie, hy is nie afgunstig op pa's wat    slimmer of 

mooier kinders het nie, en is nie verwaand oor sy kind se prestasies nie. 

 

'n Pa wat sy kind lief het hou nie boek oor hulle foute nie, is nie nukkerig as 'n kind 

ekstra aandag soek nie. Hy is verheug as hy sy kind die waarheid hoor praat, al is dit 

tot hulle nadeel. 

 

Daarom wil ek my kinders se skandes met liefde bedek. In hulle glo die beste vir hulle 

hoop hulle kleredrag, klaery en kritiek verdra. 

 

'n Opregte drukkie en 'n intieme gesprek van 'n ouer bly lank in 'n kinderhart, maar 'n 

preek sal oormôre vergeet wees. 

 

Ek wil graag my kinders met liefde en geloof grootmaak, maar nou kyk ek nog vas teen 

rebelse tienergesigte, maar eendag as hulle groot is, sal hulle verstaan wat ons hulle 

wou leer en wat God ons almal leer. 


