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

  

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

 

SEKRETARESSE : Irene Myburg. 

 

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

 

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

  

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

 

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

 

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

telesat@cybersmart.co.za . 

 

SOSIALE KOöRDINEERDER : Peet Greyling ,ZS6PGN. 

 

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

 

REDAKTEUR : Pieter vd walt ,ZS6BVT, 

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

KLUB VERGADERING BY DIE KLUBHUIS 

Die komitee vergadering begin om 12 uur 

Bring asb n bordjie eetgoed saam. Kom Braai saam met ons 

na die vergadering, onthou om jou vleis en RF saam te bring.  

Klubgelde is nou betaalbaar 

R120 per lid , R150.00 per gesin. 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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Om 'n Christen te wees 
 

“Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van 
God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou”. 2 Kor 
5:17-18 NAV 

Die ware Christenskap verskil soms van dit wat ons in die samelewing sien en wat as “Christelik” bekend staan. 
Het die moderne siening van geregtigheid, sekere vorme van godsdiensoefening, en die gawes en dade van mense 
wat baie min of bykans niks kos nie, werklik enigiets met Christenskap te doen? 

Christenskap is om 'n navolger van Christus te wees. In sy diepste betekenis is dit ‘n saak van selfopoffering, selfs 
tot die dood toe. 

As Christenskap iets vir ons beteken, dan moet ons onsself verloën as die middelpunt van ons lewe en moet ons 
gewillig wees om onsself vir ander te offer. 

Die wêreld is vasgevang in die gees van selfsug wat uiteindelik tot sy eie selfvernietiging sal lei. Teenoor die 
vernietigende effek van selfsug staan die opbouende krag van dáárdie opofferende liefde wat homself deur bloed 
en trane heen, ja selfs tot die dood toe, gee. 

Die opregte Christen se woorde en dade moet inhoud gee aan die evangelie dat Christus vir ons gesterf het en 
weer opgewek is (2 Kor 5:14 - 15). Ons leef nie net vir die mensdom, (volgens die humanistiese siening) nie, maar 
ook vir Christus. Omdat ons dan vir Hom lewe, sal Hy vir ons die krag gee om die stampe en stote van hierdie lewe 
te kan hanteer. Wat vir ons ongelyk voorkom sal gelyk word, en ons sal besef dat ons vir die hele menslike geslag 
lewe vir wie Hy gesterwe het. 

As ons volgens hierdie wet lewe, sal ons noodwendig nuwe skepsele word. Dan lewe ons nou al in die gloed van 
die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dan kry die gewone dinge in ons omgewing 'n nuwe kleur. Dit is dan nie die 
omgewing wat verander het nie, maar ons wat verander het. Ons het verander van die selfsugtige na die 
geestelike, van die ou lewe van sonde na die nuwe lewe waarvan die middelpunt die verheerlikte Verlosser is.Laat 
ons let op die beklemtoning in vers 18. God was in Christus toe Hy die las van die wêreldsonde aan die kruis gedra 
het, en ons is deur Sy genade daartoe gebring om Hom te ken en lief te hê. Ook is dit God wat ons die reg verleen 
het om die boodskap van genade en vergifnis uit te dra aan almal binne ons bereik: “..... en aan ons die bediening 
van die versoening toevertrou” (2 Kor 5:18). Dit wil sê, die bediening is aan my en jou toevertrou. Dit is nou ons 
plig, ons voorreg, om die wêreld in te gaan, ons harte gevul met die liefde van Christus, en manne, vroue en 
kinders te vertel dat dit 'n wêreld is wat gered is en dat God op hulle wag om Sy liefde en genade aan te neem. 

Dit is die boodskap van die Christendom. 

FB Meyer 
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Gereelde luisteraar 

ZS1RM 

Ek is gebore in Johannesburg 23/06/1950. Op 3 jarige ouderdom het my 
familie Kaapstad toe verhuis. Ek het my skool loopbaan hier voltooi. Na 
matriek het ek begin werk by die Kaapse Paaie Afdeling.  Ek is ŉ Siviele 
Ingenieurs Tegnikus en vir die afgelope 42 jaar is my werk om 
"kwaliteit kontrole" te doen gedurende verskillende Projekte (hoofsaaklik Paaie ). 
Ek het my Amateur eksamen gedurende November 1989 afgelê en my eerste 
Roepsein was ZR5ACC. Ek het ook vir 2 jaar in Botswana gewerk, waar 
ek my Morse kode gedoen het en ek het toe aansoek gedoen vir die 
Roepsein(  A22RM ). Toe ek terugkom het aansoek gedoen vir my ZS1RM 
Roepsein.  
My stokperdjies is; fotografie, musiek en natuurlik Radio. Ek het aan die 
begin net geluister en toe heelwat later het ek begin praat. 

 
Groete 
Rayne. 
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Unieke deurbraak: nie te ver in die toekoms nie kan jy dalk met ’n nuwe soort 'petrol' ry—en 
jou huis van krag voorsien word deur ’n anderste soort 'steenkool'—wat alles 
letterlik van gewone sand gemaak is! 

Sand—die olie van môre? 

Kernkrag word as te gevaarlik beskou en is op die pad uit. Binne enkele 
dekades gaan die olie van die aarde ook gedaan wees. Wat dan? In 

Duitsland is ’n sensasionele alter-
natief ontdek—brandstof wat uit woestynsand 
vervaardig word met behulp van son- of 
windkrag. Dit klink amper ongelooflik, maar die 
proses berus op die suiwerste wetenskaplike 
beginsels. Hieronder vertel ons jou dan ook 
presies hoe dit kan gebeur... ’n verstommende 
uiteensetting wat ’n bloudruk kan word vir 
kragopwekking in die 

SILIKON is op die aarde oorvloediger as die sand aan die see. Want nie net bestaan ’n 

groot deel van die einste seesand daaruit nie, maar so ook die sand en gesteentes oral op 
die vastelande. Trouens, daar's net een ander chemiese element waarvan daar meer op ons 
planeet is en dis suurstof. 
 
Silikonskyfies vorm vandag boonop die ''hart'' van ons onontbeerlike rekenaars. Maar dit is 
nog lank nie al nie. Dié onopsigtelike semi-metaal met sy swartgrys kristalle (regs) beklee 
’n belangrike plek in die staalbedryf, mediese bedryf, mod-
erne elektronika, glasvervaardiging, sementbedryf, noem 
maar op. 
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En ’n tyd gelede het ’n Duitse geleerde ook vorendag gekom met verbeeldingryke 
planne vir die gebruik van silikon vir brandstofvervaardiging. Waarop dit neerkom, 
is dat sand moontlik die ''olie'' van die wêreld van môre sal wees! Dink maar net aan 
al die sand in die woestyne van die wêreld en dis duidelik watter onputlike bron dit 
in der waarheid is. Vir ’n wêreld wat bekommerd is wat gaan gebeur as die aarde se 
werklike oliebronne oor ’n paar dekades uitgeput is, is dit werklik wonderlike nuus. 
 
Die man wat die konsep van silikon-krag geformuleer het en reeds in sy land ''die 

sand-profeet'' genoem is, is prof. Norbert Auner (links), 
hoogleraar in anorganiese chemie aan die Johann Wolfgang 
Goethe-Universiteit in Frankfurt. 
 
Sand se belangrikste komponent is silikondioksied (silika), ’n 
stof wat uit silikon en suurstof saamgestel is. Silikon kom dan 
ook nie vry op die aarde voor nie, maar juis in sulke verbind-
ings. Son- of windkrag kan ingespan word om silikon uit sand 
te maak. Silikon word met ’n spesiale proses uit die sand ont-
trek—’n proses waarin die suurstof-komponent uit die silika ge-

haal word sodat die semi-metaal alleen agterbly. 

Maar prof. Auner wys daarop dat daar met die herwinning van silikon ook ’n uiters 
belangrike neweproduk opgevang kan word. Hierdie neweproduk is tetrametielsi-
laan (TMS), wat ’n goeie plaasvervanger vir petrol blyk te wees. 
 
Wanneer dit verbrand, ontstaan daar ’n bietjie koolstofdioksied—en suiwer sand! 
Beteken dit dat motors van die toekoms—wat masjiene van keramiek sal moet hê—
nie petrolgasse gaan uitspoeg nie, maar wolke fyn sand wat naderhand ons teer-
paaie met dik lae stof gaan bedek? 
Nee, word gesê. Die ''asse'' moet in die motor self opgevang en by die vulstasies 
ingelewer word telkens wanneer die motoris brandstof laat ingooi. 
Maar dit is nie al wat nog in die toekoms danksy die herwinning van silikon uit sand 
kan gebeur nie. Met die silikon self kan immers meer vermag word as met 
steenkool. Hierdie semi-metaal brand naamlik nie net in suurstof, soos steenkool, 
nie. Dit verbrand jou werklik ook in ''onaktiewe'' stikstof, die gas wat byna 80 per-
sent van die atmosfeer uitmaak. En met só ’n verbranding word geweldig baie hitte 
vrygestel, wat gebruik kan word om stoom te maak, wat op sy beurt turbines kan 
laat draai om krag op te wek. 
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Alles is boonop baie omgewingsvriendelik, want al wat uit die skoorstene van 
die kragsentrales sal ontsnap, is suiwer lug. Die ''as'' wat oorbly, is net sand 
en silikonnitried. Waar silikondioksied (sand) met die verbranding van silikon 
in suurstof gevorm word, ontstaan silikonnitried wanneer silikon in stikstof 
brand. Uit silikonnitried kan die gas ammoniak weer maklik berei word, wat 
dan gebruik kan word in selle vir battery-aangedrewe motors, asook om 
kunsmis te vervaardig. 
 
Die moontlikhede is legio. Kort voor lank sal ons dus nie net land en sand aan-
mekaar kan gesels nie, maar straks ook met land en sand kan motor ry en 
selfs die ligte in ons huise aanskakel. ’n Nuwe wêreld sal dan vir ons oopgaan 

danksy die dorre sandkorrels van die woestyn! 

Maar dit is nie al wat nog in die toekoms danksy die herwinning van silikon uit 

sand kan gebeur nie. Met die silikon self kan immers meer vermag word as met 

steenkool. Hierdie semi-metaal brand naamlik nie net in suurstof, soos 

steenkool, nie. Dit verbrand jou werklik ook in ''onaktiewe'' stikstof, die gas wat 

byna 80 persent van die atmosfeer uitmaak. En met só ’n verbranding word ge-

weldig baie hitte vrygestel, wat gebruik kan word om stoom te maak, wat op sy 

beurt turbines kan laat draai om krag op te wek. 
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Sny 1kg groen tamaties in kwarte, en gooi in ‘n pot.  Neem 500g 
groen appels, sny ook in kwarte, en verwyder die stronk.  Moet 
dit nie afskil nie. 

Sny 2 medium uie op, gooi in die pot, draai ‘n vlammetjie onder 
sy bodem oop, en laat dit stadig warm word. 

Gooi verder in die pot:  4 koppies mout (malt) asyn, of appel 
asyn.  1 3/4 koppies bruin suiker, 1 koppie goue sultanas, 1 1/2 
teelepels mostertpoeier, 1 teelepel gemaalde kaneel, 1/4 
teelepel gemaalde naeltjies, 1/4 teelepel cayenne peper en ‘n 
bietjie sout. 

Prut die inhoud vir 90 minute sonder deksel.  Roer gedurig.  Die 
blatjang sal begin verdik. 

Proe die suikergehalte en gooi in gesteriliseerde flesse.  Draai styf 
toe, laat omgekeer afkoel, plak pronkerige strokies met datum en 
naam op, en stal uit vir almal om te sien! 

Groen tamatie 

Blatjang 
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Klasie en Oom Fanie 

Dit is Saterdag oggend, die temperatuur is alreeds naby 30 grade en alles wat 

lewe staan in die koelte. Oom Fanie is besig om sy trekker te diens onder die 

afdak, die son skyn deur ŉ paar deurgeroeste gate in reguit strale tot op die 

grond. Sy honde en van die Mak hoenders het hulle ook kom tuismaak onder 

die afdak omdat dit een van die koelste plekke op die plot is. 

Oom Fanie erken die gedreun van Klasie se motorfiets en glimlag opgewonde 

omdat hy weet dat hy nou weer ŉ bietjie geselskap gaan kry. Klasie stap onder 

die afdak in, die honde word wakker en spring op, hulle  gaan lê dadelik weer 

toe hulle vir Klasie erken. Klasie groet oom Fanie met die hand en sien dat sy 

hand nou ook pikswart is van die olie.  Die reën bly weg, sug oom Fanie, Ja oom 

se Klasie die droogte begin nou ernstig raak. 

 Oom Fanie  begin sommer dadelik ŉ paar opmerking maak oor die week se 

gebeure. Magtie ou Klasie ek is darem bly hulle het die ou oom  uiteindelik 

begrawe gekry, ek weet nie hoe hulle hom so vars gehou het sodat derduisende 

van die volk na hom kon kyk nie. Dit was een van die langste begrafnisse wat ek 

nog beleef het, dit moes seker ŉ fortuin gekos het se oom Fanie. Ek wonder of 

hulle hierdie nuwe jaar die tolhek sage gaan uitsorteer, ek sal nie ŉ skyfie koop 

nie, ek sal maar wag vir my rekening en hulle moenie dink dat hulle vir my gaan 

verneuk nie, ek sal alles mooi deurkyk voordat ek een sent betaal. Klasie luister 

vir oom Fanie en kry nie ŉ woord in nie. Hierdie jaar gaan baie interessant wees 

met die verkiesing wat voorlê, en dan natuurlik ook weer die rugby, die spanne 

moet blykbaar nou weer ŉ kwota van die ander span se ouens ook in die span 

hê, het jy nou al van sulke nonsens gehoor  se oom Fanie met ŉ bietjie harder 

stem. 
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Ja oom dit gaan ŉ interessante jaar wees bevestig Klasie. 

Hoe gaan dit met julle vra oom Fanie. Aag oom onder omstandighede gaan dit 

goed, ek het net vreeslik met my FT101 gesukkel, hy wou nie uitsaai nie en eers 

na ŉ groot gesukkel kom ek toe agter dat die radio se filamente 

afgeskakel is. Die radio werk nou weer nadat ek die filamente 

aangeskakel het. Jy weet Klasie se oom Fanie, het ek  jou vertel 

hoe warm dit was in die woestyn met die oorlog. Kom ek se nou 

vir jou dat dit so warm daar was dat dit nie nodig was om die 

radio's se filamente aan te skakel nie, dit was so warm dat die 

radio's gewerk het sonder dat die buise gloei. Dit het nogal die batterye gespaar 

se oom Fanie terwyl hy sy kop oortuigend op en af knik. Fanie glimlag en moet 

maar knyp terwyl hy giggel om nie ŉ glips met sy maag te kry nie. 

Oom weet se Klasie, die transistor het darem alles verklein en vergemaklik, Die 

transistor werk met baie laer spannings en het lekker baie wins. Ja se oom Fanie 

dit is so, ek het al van transistors in die oorlog geweet maar dit was hoogs 

geheim gewees se oom Fanie. 

Kan oom my verduidelik hoe ŉ transistor werk vra Klasie met ŉ glimlag want hy 

dink dat oom Fanie nie veel  van ŉ transistor af weet nie. Maar al te seker se oom 

Fanie, maak jouself gemaklik daar tussen die honde en hoenders want nou moet 

jy konsentreer en moenie bang wees om te vra nie. Fanie maak homself 

gemaklik en maak hom gereed vir ŉ les wat hy nie gou gaan  vergeet nie. 
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'n Transistor is 'n halfgeleier elektroniese komponent wat algemeen gebruik 

word as versterker of elektronies beheerde skakelaar. Transistors het twee hoof 

kontakte wat 'n veranderende gelykstroom toelaat om deur die transistor te 

vloei. 'n Derde kontak beheer hierdie elektriese stroom, of deur 'n spanning, of 

deur 'n relatiewe klein stroom. Die transistor is die fundamentele boublok van ŉ 

rekenaar, sellulêre telefone en ander moderne elektroniese stroombane. Die 

transistor word gebruik in 'n verskeidenheid van digitale en analoog funksies, 

insluitende klankversterkers, skakelstroombane, spannings reguleerders, 

seinmodulasie, geheue selle en ossillators. Transistors word afsonderlik of as 

geïntegreerde stroombaan verpak. 'n Geïntegreerde stroombaan kan biljoene 

transistors binne 'n baie klein area huisves 

Die transistor word beskou as een van die belangrikste uitvindsels van die 

twintigste eeu. [1] Die transistor is die sleutel komponent van prakties alle 

moderne elektronika. Die sukses van die transistor rus op die geoutomatiseerde 

massa produksie van transistors teen 'n baie lae per-transistor koste. 

Hoewel miljoene afsonderlike transistors (bekend as diskrete transistors) nog 

gebruik word, word die meerderheid in geïntegreerde stroombane gebruik saam 

met diodes, weerstande, kapasitors en ander elektroniese komponente om 

volledige elektroniese stroombane te vorm. 'n Logiese hek bestaan uit ongeveer 

twintig transistors terwyl moderne mikroverwerkers biljoene transistors bevat. 

Die transistor se lae koste, aanpasbaarheid en betroubaarheid maak dit die 

algemene toestel vir gebruik in nie meganiese toepassings. Transistor 

stroombane vervang ook elektromeganies komponente vir die beheer van 

toestelle en masjinerie. Die is goedkoper en meer effektief om mikroverwerkers 

met die toepaslike sagteware te gebruik om funksies te beheer as die 

ekwivalente meganiese beheerstelsel. 

 

http://af.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerde_stroombaan
http://af.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerde_stroombaan
http://af.wikipedia.org/wiki/Transistor#cite_note-1
http://af.wikipedia.org/wiki/Diode
http://af.wikipedia.org/wiki/Kapasitor
http://af.wikipedia.org/wiki/Logiese_hek
http://af.wikipedia.org/wiki/Mikroverwerker
http://af.wikipedia.org/wiki/Mikrobeheerder
http://af.wikipedia.org/wiki/Sagteware
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Electronic_component_transistors.jpg
http://af.wikipedia.org/wiki/L%C3%AAer:BJT_symbol_NPN.svg
http://af.wikipedia.org/wiki/L%C3%AAer:BJT_symbol_PNP.svg
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Aangesien die koste van transistors laag is, is daar 'n neiging om informasie te 

digitiseer. Die vermoë van rekenaars om vinnige soektogte, sorteer en 

prosessering van digitale informasie te kan verwerk maak dit meer effektief om 

informasie te digitiseer. As 'n resultaat word die meeste media vandag in digitale 

vorm gelewer vir omskakeling na analoog deur gebruik te 

maak van rekenaar hardeware.. 

En dit is nou die storie oor transistors Klasie, se oom 

Fanie. Klasie se mond hang oop, hy het nie eers 

agtergekom dat ŉ mak hen ŉ eier op sy skoot gele het 

nie. Nog nooit het iemand so mooi transistors aan hom 

verduidelik nie. Magtie oom, dit was nou ŉ fantastiese 

verduideliking, se Klasie. Ek is bly dat ŉ transistor nou vir 

jou meer sin maak Klasie. Waar het oom geleer van 

transistors vra Klasie. Man dit is ŉ lang storie se oom 

Fanie. Ek het baie boeke oor transistors geskryf terwyl ek 

in die loopgrawe gele en wag het vir ŉ bietjie aksie. Ek  

het my eie transistor ontwerp wat  alle tipe transistors sou vervang, dink net, net 

een transistor vir alles. Dit het nou alles in die loopgrawe gebeur en ek het boeke vol 

geskryf om my transistor te patenteer. Ek was net klaar met al die dokumente toe ek 

een aand oorval word deur ŉ klomp onbekende harige mense, hulle het ŉ doek oor 

my kop getrek en my in een of ander vliegmasjien gelaai en met my weggevlieg, ons 

het so hoog gevlieg dat die aarde so groot was soos daardie hen se oog. Dit is al wat 

ek kan onthou. Toe ek weer wakker word lê ek op die agterste sitplek van die 

Generaal se staatsvoertuig, ek het ŉ ronde brandmerk op my voorkop gehad en al 

my dokumente was weg, ek kan niks oor my transistor onthou nie, die bietjie wat ek 

nog weet het ek nou vandag vir jou vertel. Haai oom se Klasie, ek is bly hulle het 

oom darem teruggebring aarde toe. Ja ek ook se oom Fanie. Klasie lag lekker in sy 

mou, groet vinnig vir oom Fanie terwyl hy knyp knyp onder die afdak uithardloop na 

sy motorfiets toe. 
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ONS HERHALER 

Ons herhaler staan op die Magaliesberge naby Hartebeespoortdam, en is seker een 

van die hoogste herhalers in Gauteng. Die hoogte van die herhaler maak dit moontlik 

dat Radio amateurs  wat normaalweg nie op 2 meter gehoor kan word nie sonder enige 

moeite met mekaar te kan kommunikeer met behulp van die herhaler. Enige radio 

amateur mag ons herhaler gebruik. Ons herhaler is ook aan EchoLink gekoppel sodat ŉ 

radio amateur enige plek in die wêreld deur EchoLink deur ons herhaler met ŉ ander 

radio amateur kan gesels. Die klub het alreeds die nodige toerusting aangekoop om die 

herhaler aan ŉ 70 cm herhaler te koppel om die dooie opvangs kolle in die Ooste van 

Pretoria uit te skakel. Hou die spasie dop! 

Die herhaler word gereeld deur Brian ZS6YZ, Sam ZS6JZ en ander lede gediens om seker 

te maak dat ons die herhaler 24 uur per dag kan geniet. Ons herhaler word veral op 

Sondae ingespan om ons klub se nuus bulletin uit te saai aan al ons lede en 

belangstellendes. 

Wat wel teleurstellend is, is dat ons herhaler baie min in week gebruik word, kom ons 

gebruik asb ons herhaler meer 

gedurende die week, kom ons begin 

deur met mekaar te gesels in die 

oggende terwyl ons werk toe gaan 

en ook in die middae wanneer ons 

van die werk af kom, dit is mos 

hoekom ons radio amateurs is, om 

lekker met mekaar te kan gesels. 

Sien julle op 145.750 Mhz. Onthou 

die toon van 88.5 

Pieter.bvt. 

Rx 145.150 Mhz 

Tx 145.750 Mhz 

Herhalertoon 88.5 Hz 

25.689805 S  27.984356 E 

1652 meter 

 



 16 


