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

  

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

 

SEKRETARESSE : Irene Myburg. 

 

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

 

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

  

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

 

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

 

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

telesat@cybersmart.co.za . 

 

SOSIALE KOöRDINEERDER : Peet Greyling ,ZS6PGN. 

 

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

 

REDAKTEUR : Pieter vd walt ,ZS6BVT, 

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

KOMITEE :   
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ROEPSEIN :    ZS6MRK. 

HERHALERS : 145.750MHz, 51.750MHz, 438.750MHz en 438.575MHz. 

POSBUS :  13653, PRETORIA, 0135. 

BANK :  ABSA, TJEK REK. 060016020, TAK  335045. 

WEBBLAD :  http://zs6mrk.org. 

E-POS  :  sekretaris@zs6mrk.org. 

BULLETINS :  SONDAE: 11:15 145.740 MHZ FM, 14.250 MHZ USB 

   7.063 MHZ LSB,  ECHOLINK VIA ZS6FCS 

   WOENSDAE: 19:30 145.750 MHZ FM, 3.640 MHZ LSB 

Bestel u nuwe klubhemp nou! 

U kan ons nuwe klubhemp, nou by Louw, ZS6LME bestel. Die koste 

beloop R200 per hemp. Die gewone groottes is beskibaar. Betaal u geld 

in by MRK se bankrekening (soos onderaan die bladsy getoon) en gee 

duidelik u naam, roepsein en grootte van die hemp. Stuur ook 'n epos na 

sekretaris@zs6mrk.org . Voorbeeld: Sou Louw 'n hemp bestel sal hy dit 

soos volg toon op die betaling: "Louw ZS6LME 5XL". Myself, Thys, se 

bestelling sal soos volg lyk: "Thys ZS6MJM Spring gou - die eerste klom-

pie is alreeds afgelewer. 

KLUB VERGADERING BY DIE 

KLUBHUIS 

19 Julie 2014 

Die komitee vergadering begin om 12 uur 

Bring asb. ŉ bordjie eetgoed saam. Kom 

Braai saam met ons na die vergadering, 

Klubgelde is nou betaalbaar 

R120 per lid of R150.00 per gesin. 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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BELANGRIKE DATUMS 

19 JULIE 2014  

Klubvergadering by die klubhuis om 14:00. Die komitee begin alreeds om 

12:00 met hul komitee vergadering 

19 JULIE 2014 

Die RAE klasse begin om die kandidate voor te  berei vir die RAE eksamen 

wat in Oktober 2014 afgelê gaan word. Die skedule is in die eksamen 

handleiding. Bring almal wat u ken wat graag die eksamen sal wil aflê. Die 

span sal seker maak dat hulle reg is vir die eksamen 

13 SEPTEMBER 2014 

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

bladsy dop vir meer besonderhede. 

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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Jou reg om kind van God te wees 

 

“Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. Hy wás in 
die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die 
wêreld Hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie 
mense Hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat Hom aangeneem het, 
dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle 
is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n 
man nie, maar hulle is uit God gebore. Die Woord het mens geword en onder 
ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die 
enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid”. - Johannes 1:9-14. 

Het jy die reg om kind van God te wees? Ja! 

Wie? Daardie persoon wat vir Jesus aangeneem het, hy wat in Hom glo, 
het die reg tot kindskap van die Vader ontvang. En dit gebeur teen jou 
menslike natuur in. Die mense wou Jesus nie aanneem nie. Al het alles deur 
Hom tot stand gekom, het die wêreld Hom nie erken nie (Joh. 1:10). Selfs sy 
eie mense, diegene uit die verbondsvolk, het Hom nie aangeneem nie (Joh. 
1:11). Ook jy sou Hom nie aanneem nie! 

Hoe kan ek dan die reg hê om kind van God te wees as ek die lig uitdoof? 
Slegs deur 'n wondergeboorte van God (Joh. 1:13). God se Gees verander my 
sondige natuur, buig dit om, vernuwe dit, sodat ek nie meer wegvlug van die 
lig nie. Ek draai my rug op die duisternis van 'n goddelose lewe en wil 
gehoorsaam aan God leef (Joh. 3:6,21). 

My toegebalde vuiste word deur die Gees oopgeforseer om Jesus as my 
Verlosser aan te neem. My blinde oë word siende sodat ek die ware lig 
opmerk. My slap bene word gespierd sodat ek saam met my hemelse Vader 
kan loop. Ja, my skadulewe word verlig sodat ek nie net die vuil sondekolle 
sien nie, maar ook die liefde van die vergewende God aanvaar. 

Jy het die reg om kind van God te wees; dit is aan jou gegee ten spyte van 
jouself. 

Dr Callie Opperman 
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MAGNETIESE LUS ANTENNAS 

Pieter ZS6BVT 
Na al die navra wat ek gekry het oor die Magnetiese 

lus antenna wat ek by die SARL Konvensie uitgestal 

het, het  ek besluit om so ŉ ietsie  oor die antenna 

te skryf. 

Enige iemand wat beperkte spasie het vir ŉ HF 

antenna kan ŉ magnetiese lus antenna oorweeg. Ek 

het nou al heelwat van die antennas gebou met 

baie goeie resultate. Die foto regs is ŉ lus antenna 

vir 80 tot 40 meter wat ek met ŉ aluminium pyp en 

ŉ vakuum kapasitor gebou het. Die deursnee van 

die lus was 2.5 meter. Die kapasitor is aan ŉ 12volt 

motortjie met ŉ ratkas gekoppel om die antenna 

vanuit die hok te kan instem. 

 

Magnetiese lus antenna vir  

80 tot 20 meter 

Die antenna was  twee meter van die grond af en het 

baie goed gewerk. Die ontvangs van die antenna was 

een s punt laer as die van ŉ dipool. Op uitsaai was die 

dipool en die lus antenna dieselfde. Die antenna was 

sowat 50% stiller op 80 meter, op die ander twee bande 

was die lus sowat 25% stiller as die dipool. Ek het die 

hele wêreld met die antenna gewerk met baie goeie 

rapporte, ek het die antenna selfs ingespan vir die 20 

meter herleiding op Sondae. Die onderste foto is van ŉ 

lus antenna wat ek vir 40 en 30 meter gebou het. 

Die lus antenna het baie voordele en is die moeite werd 

om te bou. Gaan kyk asb. na die volgende webwerf  wat 

lekker baie inligting het oor die magnetiese lus antenna. 

 

http://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_magloop.htm 

Pieter—bvt 

30 en 40 meter lus antenna 



 8 

Dit is ŉ heerlike winters Saterdag oggend, oom Fanie leun op die 

skaapkraal se hek terwyl hy na die skape kyk in die kraal, oom Fanie is 

diep ingedagte en dit lyk nie of hy die skape raaksien nie. Die gedreun van 

Klasie se motorfiets ruk hom uit sy gedagtes uit terug na die werklikheid 

en hy draai vinnig  na die grondpaadjie se rigting om te kyk hoe Klasie 

aangery kom. Die motorfiets maak die skape in die 

kraal senuweeagtig en hulle gaan soek skuiling in die 

verste hoek. Klasie maak die motorfiets staan en kom 

nadergestap met ŉ uitgestrekte hand om oom Fanie te 

groet. 

Goeie more se oom Fanie met ŉ glimlag op sy mond, Klasie 

groet ook vriendelik. Jy is lekker vroeg uit die vere se oom 

Fanie, ja oom, se Klasie, ek het maar vroeg gewikkel en 

gaan stem sodat dit agter die rug is, se Klasie. Dit is goed so 

se oom Fanie, ek en die tannie het ook al klaar gestem. Dit 

lyk vir my of die hele wêreld vroeg gaan stem het. Klasie jy 

weet se oom Fanie ernstig, ek wonder vir wie hierdie 

skapies sou stem as hulle kon. Belowe vir hulle wat hulle wil hê en hulle 

stem vir jou, want wat weet die ou skapies  nou van 

landsake af, om nie eers van korrupsie te praat nie. 

Hoe gaan dit met die draadlose vra oom Fanie, ek 

was lank laas op die lug, my tyd is maar beperk,  nee 

wat oom, ons gaan maar aan, ek sukkel net om my 

kragbron vir my Icom aan die gang te kry.  
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Die kragbron gee die regte stroom en spanning maar daar is ŉ 

geweldige brom op die radio sodra ek die kragbron aanskakel, 

verduidelik Klasie. Kyk na die kapasitors wat jy gebruik het, se oom 

Fanie, dit klink nie vir my of die kapasitors voldoende is nie.  Jy weet 

Klasie ons het die militêre polisie se motorfietse met kapasitors 

stilgemaak. Oom is seker nie ernstig nie se Klasie. Ja ek is dood ernstig, 

ons het die uitlaatstelsels vol ou kapasitors gestop, totdat daar nie ŉ 

geluid of ŉ dampie gas uitgekom het nie. Oom 

Fanie bars uit van die lag wat die skape weer 

hoek toe jaag, Klasie begin saam lag toe hy besef 

dat oom Fanie maar net sy been trek.  Klasie vra 

vir oom Fanie om aan hom te verduidelik hoe ŉ 

kapasitor werk en waarvoor dit gebruik kan 

word. Magtie Klasie se oom Fanie, dit is  ŉ groot vraag so vroeg in die 

oggend, gee my net ŉ minuut asb. sodat ek my ou brein aangeskakel 

kry. 

Klasie en oom Fanie gaan sit elkeen op ŉ ou oopgesnyde motorband, 

oom Fanie kyk daar in die verte in, maak sy keel skoon en begin 

verduidelik. 

Jy weet Klasie ŉ kapasitor is ŉ baie interessante 

onderdeel se oom Fanie, ŉ Kapasitor bestaan uit 

twee elektrodes, of plate, wat elk 'n 

teenoorgestelde lading stoor. Die twee plate is 

geleiers wat deur 'n isolator, of diëlektrikum, geskei word. Die lading 

word op die oppervlakte van die plate gestoor teen die grens met die 

diëlektrikum. Aangesien elke plaat dieselfde hoeveelheid van die 

teenoorgestelde lading stoor is die netto lading wat in die kapasitor 

gestoor is nul. In die onderstaande diagram veroorsaak die roterende 

molekules 'n teenoorgestelde elektriese veld wat die veld wat deur die 

plate veroorsaak woord gedeeltelik uitkanselleer.  Dit word 

diëlektrikum polarisasie genoem. 
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Die SI-eenheid vir kapasitansie is die farad. 'n Kapasitor van een farad stoor 
een coulomb lading wat 'n potensiaalverskil van een volt veroorsaak oor 
die plate. Aangesien die farad 'n baie groot eenheid is word kapasitansie 
gewoonlik in mikrofarad (µF), nanofarad (nF) of pikofarad (pF) gegee. Die 
kapasitansiewaarde is eweredig aan die oppervlak van die plate en 
omgekeerd eweredig aan die afstand tussen die plate.  

Die teenoorgestelde lading akkumuleer op die plate van die kapasitor as 
gevolg van die skeiding van lading. 'n Spanning word geïnduseer oor die 
kapasitor as gevolg van die elektriese veld van die ladings. Al hoe meer 
werk moet verrig word teen die elektriese veld wat groter word soos meer 
lading skeiding plaasvind. Die energie, gemeet in joule in die SI-eenheid 
stelsel, wat in die kapasitor gestoor word is gelyk aan die hoeveelheid werk 
wat verrig word om 'n spanningsval oor die kapasitor te induseer. Dus is die 
energie ook eweredig aan die elektriese veld oor die plate van die 

Elektrone kan nie maklik direk oor die 
diëlektrikum van een plaat na die ander 
vloei nie aangesien die diëlektrikum 
gekies word as 'n goeie isolator. Wanneer 
daar 'n stroom deur die kapasitor vloei is 
dit as gevolg van die akkumulasie van 
elektrone op die een plaat en die verwydering van elektrone van die ander 
plaat. Die proses wat bekend staan as 'laai van die kapasitor' is ten alle tye 
neutraal. Die stroom deur die kapasitor is as 'n resultaat van die skeiding 
van lading in plaas van die akkumulasie van lading. Die skeiding van lading 
veroorsaak 'n elektriese veld tussen die plate van die kapasitor wat 

Die kapasitor stroom as gevolg van wisselstroom spanning of stroom 
bronne verander periodies van rigting. Die wisselstroom laai die kapasitor 
plate om die beurt met die teenoorgestelde lading. Die stroom deur die 
kapasitor is slegs nul by die omkeerpunt van die proses, dus word dit gesê 
kapasitor gelei wisselstroom. 
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Die spanningsval oor die kapasitor in 'n parallelle konfigurasie is dieselfde, 
maar die stroom deur elke kapasitor kan verskil. Die totale stroom in die 
netwerk is die som van die strome in elke kapasitor. Die ekwivalente totale 
kapasitansie (Ctot) van die netwerk word bereken deur: 

 

 

Die parallelle konfigurasie van die kapasitor verhoog die totale lading wat 
gestoor kan word, dus verhoog die hoeveelheid energie wat gestoor kan 
word. 

Die stroom deur die kapasitor in 'n series konfigurasie is dieselfde, maar die 
spannings val oor elke kapasitor kan verskil. Die totale spanningsval oor die 
netwerk is die som van die spanningsval oor elke kapasitor. Die ekwivalente 
totale kapasitansie (Ctot) van die netwerk word 
bereken deur: 

 

 

In 'n parallelle stroombaan is die totale lading die som van die lading op 
elke kapasitor, maar in 'n series stroombaan is die lading op elke kapasitor 
dieselfde. 

Kapasitor kan in serie gekoppel word om die maksimum spanning val oor 
die kapasitor te verhoog. Dus sal die identiese kapasitor met 'n maksimum 

En dit Klasie is ŉ kapasitor in ŉ neutedop se oom Fanie uitasem. Baie dankie 

oom Fanie, dit was nou n baie interessante verduideliking,  ek is seker dat 

ek nou my kragbron sal kan herstel se Klasie opgewonde. 

Klasie staan op, groet oom Fanie  waai vir die skapies en ry in ŉ stofwolk 

huis toe. Oom Fanie kyk vir Klasie agterna terwyl hy die swart ink op sy 

duim probeer afvryf. 

http://af.wikipedia.org/wiki/L%C3%AAer:Capacitorsparallel.png
http://af.wikipedia.org/wiki/L%C3%AAer:Capacitorsseries.png
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Bou  jou eie 400 Ω transmissielyn. 

Die bekende ZS6BKW antenna het ‘n voerlyn met ‘n 

kenimpedansie van tussen 300Ω en 450Ω nodig. Ongelukkig 

is dit nie vrylik beskikbaar nie. Dus het ek maar my eie voerlyn geprakseer. 

‘n Gewone oopdraadtransmissielyn bestaan uit twee geleiers, 

eweredig gespasieer en geïsoleer van mekaar.  Die kenimpedansie 

van ‘n luggeïsoleeerde lyn word deur die volgende vergelyking  

gegee: 

) 

Met    = kenimpedansie van transmissielyn, 

S =  middel-tot-middel afstand tussen geleiers en 

d = deursnit van die geleiers (in dieselfde eenheid as 

S) 

Met S = 28mm en d = 2mm gee dit ‘n kenimpedansie van 

400Ω 

Gebruik plastiek vierkantogiesdraad (soos vir tuine) met ‘n ogie van 

omtrent 13mm vierkant. ‘n 1m by 1m stuk is genoeg om ‘n Tx lyn van ten 

minste 13m te maak. Sny lengtes af met ‘n breedte van 3 ogies of 4 

leggertjies in die lengte. Voer jou twee draadgeleiers deur die buitenste 

ogies. Ek het gewone swart  huisbedradingsdraad gebruik.  

Deur Thys ZS6MJM 
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Elke vellenge is 1m. Dus sal daar omtrenty 13 velle nodig wees vir ‘n 

13m voerlyn.  

Die ogies spasieer die draad heeltemal voldoende en dit is nie nodig 

om dit vas te woel nie. 

Die ZS6BKW benodig ‘n voerlyn van ongeveer 13,3m  met ‘n spoed-

faktor van 1.  Om die regte lengte te sny kan ons uitwerk teen 

watter frekwensie sal 13,3m presies ‘n kwartgolflengte wees.  Dus ‘n 

volgolflengte sal   

4 x 13,3 = 53,2m (ʎ) wees. Spoed van lig is 3x  m/s (c).  

Dus  = 5,639MHz. 

Die lyn sal dus ‘n kwartgolflengte wees teen 5,639MHz. Deur die lyn 

nou te koppel aan jou frekwensie-analiseerder kan die lyn terug 

geknip word tot dit ‘n kortsluiting wys teen die frekwensie. In my 

geval was dit omtrent 11,5m. Dit beteken dus die die lyn se  

spoedfaktor is     = 0,86. 

Siedaar – die voerlyn vir die antenna! 

VOERLYN VERVOLG 
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KLUBVERGADERING 

Van 17 MEI 2014 

Dit was nou ons eerste vergadering na die SARL konvensie en die manne 

het sommer lekker vergadering gehou.  Jy het baie gemis indien jy nie daar 

was nie. Kyk ŉ bietjie hoe lekker gesellig die vergadering was. Ek hoop dit 

oorreed jou om by die volgende vergadering te wees. Onthou asb. die 

bordjie soet of sout happies, of  bring ŉ vleisie saam om op die kole te 

gooi saam met  jou Mede radio amateurs. Sien jou by die volgende 

vergadering! 
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Wagwoorde: 
Kom ons kyk ‘n bietjie na wagwoorde. Ek is seker byna almal van ons het 
‘n verskeidenheid wagwoorde, een vir jou netwerk, by die werk en die 
huis, vir die bank, vir die aanlynaankope en dies meer.Wenke om jou wagwoord op te pas 

 Eerstens en die belangrikste, moet nooit, nooit ooit  jou wagwoord vir enigeen gee 
nie. En enigeen beteken enigeen. Punt!Kies jou wagwoord so dat jy dit kan onthou. 
Moenie dit iewers neerskryf nie. Sou jy dit regtig vergeet kan daar altyd weer ‘n nuwe 
wagwoord uitgereik word.Maar terselfdertyd, kies jou wagwoord so dat dit moeilik is vir 
ander om te raai. Maar hoe kies ‘n mens ‘n wagwoord wat jy kan onthou en wat 
moeilik is om te raai!! Gelukkig is dit nie so moeilik nie en ons sal nou-nou verder 
daaroor kyk.Moenie val vir die trik van ‘n epos wat jou vra om jou wagwoord te verander 
om sogenaamd admin werk op die stelsel te doen nie. Die mense wat regtig werk op 
die stelsels het nie jou wagwoord nodig om dit te doen nie. 

Wat is die vereistes vir ‘n goeie wagwoord? 
 Minimum Lengte – 8 karakters 

 Maksimum lengte – gewoonlik 14 karakters 

 Wagwoorde behoort drie of vir van die volgende tipes karakters te 
bevat: 

1. Kleinlettertjies 

2. Hoofletters 

3. Getalle 

4. Spesiale karakters soos !@#$%^&*(){}[] 

Onthou dat wagwoorde sensitief is vir hoofletters terwyl ‘n gewone gebruikersnaam of 
aanteken naam gewoonlik nie is nie. 

Om terug te kom na die vraag – hoe kies ek nou ‘n wagwoord wat moeilik is om te raai 
maar maklik om te onthou! Glad nie moeilik nie. En ‘n voorbeeld is die maklikste om die 
beginsels te verduidelik. 

Gebruik die lengte tot jou voordeel. Skep ‘n wagwoord van 8 of meer karakters soos 
ons genoem het. Hoe langer hoe meer veilig is dit gewoonlik.. 

Gebruik ‘n willekeurige orde van woorde en/of letters. Skep ‘n frase of serie van getalle 
wat oënskynlik willekeurig is maar tog vir jou maklik is om te onthou. Hierdie is jou 
basiswoord.  

 Voorbeeld: My kinders se name is Jessie, Cassey, Michael and Jenny, so my 
basiswoord word "jecamije". Of 

 Voorbeeld: My eerste huis was in Mills straat – dus "huisinmills". 
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Voeg getalle by die basiswoord om dit meer seker te 
maak.  

 Voorbeeld: Voeg die ouderdom van die kinders aan die 
einde by "jecamije22191612". 

Voorbeeld: Voeg die straatnommer by om dan  
"huisinmills841" te word. 

Gebruik leestekens en simbole om dit verder moeilik te 
maak.  

 Voorbeeld: Voeg byvoorbeeld ‘n onderstreepteken by om dit "jecamije_22191612" te maak.  

Voorbeeld: Voeg ‘n hekkieteken by by die huisbasiswoord. Dan word dit - " huisinmills#841". 

Skep kompleksiteit met hoofletters.  

 Voorbeeld 1: Maak die kinders se name se eerste letter ‘n hoofletter. "JeCaMiJe_22191612". 

Voorbeeld 2: Maak die straatnaam se eerste letter ‘n hoofletter -  "huisinMills#841". 

Genereer wagwoorde wat min of meer dieselfde is maar anders. Skommel die volgordes. 
Gebruik steeds jou basiswoord, skommel dit op so ‘n manier om dit steeds moeilik te maak om 
te kraak..  

 Voorbeeld 1: "JeCaMiJe_22191612" kan word "mykindersJeCaMiJe-90807060" of ek ruil die 
getalle en die letters om -  "12161922_JeCaMiJe". 

Voorbeeld2: " huisinMills#841" can become "841*my eerstehuisinMills" of  
"***8huisinMills#41". 

Hierdie is maar 2 voorbeelde van hou om wagwoorde te skep. Gebruik u verbeelding en jy sal 
nog baie ander kan skep wat geen rekenaar met behulp van watter woordeboek ook al sal kan 
raai nie. 

Nou ja, ek dink dit is genoeg vir vandag. In wagwoorde ii gesels ek  oor hoe bestuur ek al die 
baie wagwoorde wat ‘n mens nodig het. 

Wagwoorde vervolg 
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Wagwoorde II 

By ‘n vorige geleentheid het ek gekyk na hoe om ‘n wagwoord te kies 
sodat dit geredelik maklik onthou kan word maar tog nie deur ‘n 
snuffelaar geraai sal kan word nie. Maar ‘n ander uiters belangrike reël is: 
Moenie dieselfde wagwoord vir verskillende instansies gebruik nie.  Dit 
al by ‘n paar plekke gebeur dat hul wagwoorde gelek het. Onthou verder 
daar bestaan ‘n baie sterk mark vir iemand om jou wagwoorde te smous. 
As jy dieselfde wagwoord vir elke ding gebruik en iemand kry bv. jou 
Facebook wagwoord in die hande – dan het hy outomaties toegang tot 
elke webwerf waartoe jy toegang het. Sou jy ‘n aparte wagwoord vir elke 
instansie hê sal dit net jou Facebookrekening wees wat in die gedrang is – 
so jou ander rekeninge is beskerm. Ek het bv. elektroniese toegang tot my 
bankrekening, SARS asook ‘n paar beleggings. Vir elke rekening het ek ‘n 
ander wagwoord. En elke wagwoord voldoen aan die vereistes soos ons 
dit verlede keer bespreek het. Maar ekself kan onmoontlik nie almal 
onthou nie.  

Vraag? Hoe kan ek al die wagwoorde bestuur?  ‘n Mens kry sagteware 
stelsels wat wat spesiaal ontwerp is vir hierdie aksie. Drie stelsels wat ‘n 
mens redelik op die web raakloop en wat oopbronkode gebasseer is, is 
LastPass, KeePass en 1Password. Meeste van hierdie stelsels is ontwerp 
dat jy toegang tot jou eie wagwoorde kan kry terwyl jy op reis is. 
Persoonlik reis ek glad nie meer baie rond nie en ek het my eie, 
eenvoudiger stelsel ontwerp. 

My voorstel, en ek gaan nou maar die kommersiële name noem, is om MS 
Word 2007 of nuwer weergawe te gebruik of Open Office 3 of nuwer. 
Hierdie pakkette het die vermoë om om lêers te enkripteer, met baie 
goeie stelsels. Wat dan gedoen word is om al jou wagwoorde in ‘n lêer te 
lys met al die persoonlike inligting wat daarmee saamgaan. Nou maak ‘n 
mens gebruik van die stelsel se enkripteringsfunksie. En jy kies vir jou ‘n 
meesterwagwoord. Hierdie meesterwagwoord moet veral dan ook aan al 
die vereistes voldoen soos ons dit al uitgespel het. Die mense wat die 
wagwoorde probeer ontsyfer maak van 3 maniere gebruik. Raai of skat 
die wagwoord. 

Wagwoorde vervolg 
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Gebruik ‘n woordeboek/e om al die bekende frases te probeer. 

Brute krag. Deur net eenvoudig te begin by die alfabet, syfers en 

spesiale karakters word al die moontlik karakters getoets om te 

kyk of die dokument nie oopgemaak kan word nie. Maar hou gou 

kan hulle so ‘n kode breek? 

Veronderstel die krakers gebruik ‘n rekenaar wat 15 miljoen wag-

woorde per sekonde kan toets (wat ‘n redelike kragtige rekenaar is en 

wat die mense wat dit professioneel doen sê dat hul dit gebruik). Hul 

sal dan eerste al die wagwoord probeer skat of raai, dan sal hulle die 

woordeboeke gebruik. Onthou, hul kan ‘n paar woordeboeke deurdraf 

in 1 sekonde. Daarna sal hul die brute krag metode gebruik.  Met ‘n 

wagwoordlengte van: 

  

Lengte: 4, kompleksiteit: a-z:  Minder as 1 sekonde! 

 

  

Lengte: 5, kompleksiteit: a-zA-Z: 25 sekeondes  

  

  

Lengte: 7, kompleksiteit: a-zA-Z, 0-9 + simbole > 6 weke  

  

Lengte: 8, kompleksiteit: a-zA-Z0-9 + simbole: > 5 maande  

  

  

WAGWOORDE VERVOLG 
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Lengte: 10, kompleksiteit: a-z, A-Z, 0-9 + simbole: > 91000 jaar 

  

Nou dit is die maksimum tyd wat dit kan neem. Maar die les is eenvoudig 

– moenie iets gebruik wat geraai kan word nie; moenie volledige woorde 

gebruik nie; meng kleinletters, hoofletters, syfers en simbole en sorg dat 

dit ten minste 10 karakters of langer is. 

  

My rekenaar by die huis is al gesteel. En dit kan met enigeen gebeur. Volg 

bg reëls en jy sal by die skok van die diefstal nie ook hoef wakker te lê en 

te wonder of hulle nou al jou persoonlike inligting al getrek het nie. Dit sal 

jou ook genoeg tyd gee om jou kodes op jou tyd en deeglik te verander. 

  

Nou het jy dit gedoen, maar jy is nog nie heeltemal klaar nie. Nog 2 bel-

angrike stukkies raad. 

  

Maak seker dat jy jou meesterwagwoord ken en op ‘n onopsig-

telike plek gebêre het. 

  

Maak genoeg rugsteuning van jou data.  Jou rekenaar sal miskien 

nie gesteel word nie maar dit is maar ‘n breekbare masjien wat 

op die mees ongeleë tye kan oppak! 

  

Met ‘n bietjie moeite kan ‘n mens veilig en gerus slaap. 
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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 

Agtergrond 

Die Sishen-Saldanha spoorlyn verbind die Kumba Sishen-ystermyn 
met die uitvoerhawe te Saldanha. Vanaf Sishen, op ‘n hoogte van 
1200 meter bo seevlak klim die spoorlyn vir 42 km in die rigting van  
die Langeberge wat ongeveer 1300 meter bo seevlak is, vandaar daal 
dit af na die Oranjerivier op ‘n hoogte van 853 meter, 166 km vanaf  
Sishen. Vandaar klim dit geleidelik na ‘n Plato ongeveer 1006 meter 
bo seevlak,  485 km vanaf Sishen voor dit afdaal na die kus by 
Strandfontein ongeveer 700 km vanaf Sishen. Die res van die roete 
volg die westelike kuslyn tot by Saldanha 

Die spoorlyn strek oor ‘n afstand van 861 km; met 'n 1:250 helling in 
die rigting van Sishen en 1:100 in die rigting van die kus. Ander 
bestaande spoorlyne word gekruis naby Kleinbegin asook oos van die 
Olifantsrivier, terwyl daar aansluitings met bestaande Spoornet-lyne 
is by die twee eindpunte. Daar is geen konvensionele stasies langs die 
lyn nie, sleg 10 kruispunte met lang kuslyne (±3 km in lengte) waar 
leë en gelaaide treine kan kruis. Voorsiening is egter gemaak vir nog 
nege kruispunte, sal ‘n toename in verkeer dit vereis. Drie leë en drie 
gelaaide erts treine loop daagliks d.i. binne ‘n 24 uur siklus, met ‘n 
aantal korter treine tussen in wat algemene vrag vervoer; o.a. sout, 
gips, veldspaat asook lood- en koperkonsentraat vanaf Aggeneys, en 
sekere erts tipes vanaf Lus 4 (Vredendal) vir Namakwasands. 
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n Drywer en sy assistent is die enigste personeel aan boord van ‘n ertstrein. By die 
halfpad kruispunt (Lus 10 ook Halfweg genoem) ruil treinpersoneel om na ‘n 9 tot 
10 uur skof. Hulle gaan daar tuis in moderne geriewe waar etes bedien word, en 
hulle kan uitrus voor hul die volgende trein terug werk na hul tuis depots 
(Saldanha en Erts (Sishen). Kommunikasie met drywers en Bedryf te Saldanha 
geskied via ‘n gesentraliseerde radio en mikrogolfstelsel. 

Die lengte van ertstreine (2,2 km), en die geweldige krag van die lokomotiewe 
maak dit vir drywers haas onmoontlik om te bepaal of die trein volledig volg, of as 
daar iets sou fout gaan met die trein of die vrag. Om die rede is die volgende 
voorsorg getref :- 

a).  Weerskante van elke kruisingslus is ‘n sogenaamde “Last vehicle 
detector” (LVD) aangebring, en agter aan elke trein word ‘n skyf wat ‘n gestemde 
stroomkring (tuned circuit) bevat, gehang. Sodra hierdie klos agter aan ‘n trein 
oor die LVD beweeg aktiveer dit die LVD wat dan ‘n sein uitstuur na sentrale 
beheer  (Bedryf) te Saldanha, van waar alle spoorverkeer geko-ordineer en  
beheer word, om te sê dat die betrokke trein volledig aangekom en/of vertrek 
het. 

b).  Ook is daar elke 5 km op die spoor ‘n sogenaamde “Derail” of “Drag 
detector”  (DED)       aangebring. Indien ‘n trok van die spoor afklim of ‘n 
trokonderdeel kom los en sleep op die grond, sal die eerste DED na die punt waar 
die voorval plaas gevind het, geaktiveer word. ‘n Alarm word dan by sentrale 
beheer in Saldanha afgesit, waarna die betrokke drywer onmiddellik versoek sal 
word om te stop en sy trein/vrag te ondersoek.  

c).  Om die drywer en sy assistent  in staat te stel om die 2,2 km lange trein met 
minimum tydverlies na te gaan ingeval van ‘n DED alarm en dies meer, is daar ‘n 
klein motorfiets aan boord van die voorste lokomotief om die drywer en sy maat 
in staat te stel om met redelike spoed op en af langs die trein te beweeg. 

d).  Warm-askas-spoorders is ook op strategiese plekke langs die lyn aangebring 
sodat trokwiele en asse wat warm loop vroegtydig opgespoor kan word. 

e).  Die monitor van spoortemperatuur is ook ‘n krities belangrike aspek juis in die 
geval van Chroom-mangaan spoorstawe waar spoor breuke voorkom rondom 0° 
C. 

Elandsbaai is die enigste op die lyn. Daar is ook 82 brûe waarvan die langste die 
een oor die Olifantsrivier is. Sy lengte 1035 meter. 

Aanvanklik was diesel-lokomotiewe gebruik. Gedurende April 1979 is die 50 kV 
bobaan in gebruik geneem, en is daar oorgeskakel na elektriese trekkrag (9E-
Lokomotiewe). 

 

SPOORLYN VERVOLG 
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Die 50 kV bobaan is ontwerp en gebou om aan te pas by die ruwe 
uitdagings van die omgewing en landskap waar deur dit gaan. Die lyn loop 
al langs die Atlantiese kus vanaf Saldanha vir 184 km tot by Lus 4, 
(Vredendal omgewing). Die area is blootgestel aan reën, seemis, waaisand 
en die humiditeit kan so hoog as 95% wees. Noord van Lus 4 loop die lyn 
deur barre wêreld waar die stof  plek plek 'n hoë metaal inhoud het. 
Swaar reën kom voor in die deel van die land en gaan dikwels gepaard met 
hewige donderstorms en kwaai weerlig. Temperature in die wêreld wissel 
tussen -8 en +45 grade C. Voortdurende winde van tot 80 km/u met 
windvlae van 120 km/u kom voor. As daar gekyk word na windskade aan 
die bobaanstelsel waar selfs maste om gewaai is, is windvlae van oor die 
250 km/u nie uitgesluit nie. 

Lokomotiewe sleep normaalweg 140 tot 210 trokke met 'n gesamentlike 
sleepvrag van 14 560 tot 21 840 ton. Erts-trokke is van die “Gondola” tipe 
toegerus met die rewolusionêre “Scheffel” bogie en roterende 
koppelstukke sodat die trokke in pare van twee gekantel en leeg gemaak 
kan word sonder om ontkoppel te word. 

Spoornet grond sy kundigheid rondom swaar sleepvragte op deeglike 
navorsing oor treinhanteertegnieke en treinmeganiekverskynsels. Hierdie 
program sluit 'n rekordrit oor die Sishen-Saldanhaspoorlyn in. Daar word 
op 'n Wêreldrekord aanspraak gemaak vir die swaarste trein, die grootste 
getal trokke in 'n trein, die langste trein, die langste deurlopende vervoer 
van 'n swaar sleepvrag en die hoogste gemiddelde spoed oor die afstand. 

WORD VERVOLG 

In beide laasgenoemde gevalle word alarms ook deur gegee na sentrale beheer 
(Bedryf). 

Die spoorstawe van Chroom-mangaanstaal, destyds ingevoer vanaf  Duitsland, is 

aanmekaar gesweis (“flash-butt and thermit welded”) om ‘n deurlopende lyn te 

vorm sonder enige spoorlasse vanaf  Saldanha tot Sishen. Die spoorlyn rus op 

betondwarslêers waarvan daar ±1,5 miljoen is. Die spoorlyn word vir alle praktiese 

doeleindes as reguit beskou. Daar is slegs drie draaie met 'n minimum radius van 

1000 meter. Die 840 meter lange tonnel deur Bobbejaansberg naby  

SPOORLYN VERVOLG 
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Het u al gewonder waarom Paasnaweek elke jaar op ‘n ander datum 
val?  

Kortweg gestel: Paassondag is die eerste Sondag na die eerste volmaan 
na die dag/nag ewening wanneer herfs vir ons hier in die suidelike 
halfrondte aanbreek. Nou dis ‘n mondvol. Kom ons verduidelik dit in 3 
stappe. 

Die equinox of dag/nag ewening is wanneer die son oënskynlik oor die ewenaar beweeg en 
die dag en nag ewe lank is. In Maart beweeg die son vanaf die suidelike halfrond oor na 
die noordelike halfrond. Vanjaar het dit plaasgevind op 20 Maart. Hierdie datum kan so 
vroeg as 19 Maart of so laat as 22 Maart wees en die rede is maar net omdat ons 
gewone kalenderjaar nie presies so lank soos ‘n sonjaar is nie. Dis ook die rede waarom 
ons skrikkeljare het.  

      Die tweede stap  – wanneer is die eerste volmaan na die dag/nagewening? Vanjaar was 
dit volmaan op 15 April. 

Die derde stap nou is maklik – wanneer is die eerste Sondag na volmaan. Dit is dan 20 April 
2014. 
 

Die vroegste Paassondag kan 22 Maart wees (en so was dit in 1818 en sal weer in 2285 wees).  
 
Die laatste datum is 25 April. So was dit in 1943 en dit sal weer so wees in 2038. 

 

Maar hoe gemaak as volmaan op die dag/nag ewening val of as die Sondag op die volmaan val. 
Daarvoor is ook reëls opgestel maar dit kan moeilik raak. Dus is daar tabelle opgestel om al die 
uitsonderlike situasie aan te spreek. In die Weste is die tabel op die Gregoriaanse kalender 
gebasseer. In die ooste, soos die Griek Ortodokse kerk, word die Juliaanse kalender gebruik. 
Vanjaar kom hierdie datums ooreen maar volgende jaar val Paasfees vir die weste op 5 April, 
terwyl die oostelike kalender 12 April aangee.  

Maar nou hoekom word die maanstand gebruik? Paasfees was nog altyd ‘n baie spesiale fees 
vir die christendom. Baie jare gelede (duisende) het baie pelgrims vir Paasfees ‘n tog aangepak 
na die heilige land en Jerusalem toe. Maar, hulle het 
nie vliegtuie, treine of motors gehad nie – hul moes 
stap! En as jy in die nag wil loop – hoe sien jy waar jy 
moet loop? Met die maan natuurlik! En die week na 
volmaan kom die maan vroeg die aand op en skyn 
dan die hele nag. Dus ‘n baie praktiese reëling. 

 

WANNEER IS DIT PAASNAWEEK 

Deur Thys ZS6MJM 
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EIER GEBAK 

8 Eiers 
½ na 3/4 koppie room of melk (of helfte helfte) 
1 koppie gerasperde cheddarkaas 
1 koppie fyngekapte ham blokkies of gebraaide spek 
¼ koppie fyngekapte groen soetrissie- gebruik rooi geel en groen 
¼ koppie fyngekapte uie 
In ‘n groot bak, klits die eiers en room. Roer die kaas, ham, soetrissie en ui by. Gooi 
in ‘n gesmeerde 20cm vierkantige bak. Sprinkel bietjie paprika en pietersielie oor. 
Bak by 200° C vir 25/30 minute of tot goudbruin. 

Opbrengs: 6 porsies. 

Hierdie resep is regtig vreeslik lekker. Ek het dit bedien met snytjies tamatie en kom-
kommer, geroosterde brood en wors met ‘n uie sous. Dit was meer as genoeg en 
vullend 

Bak dit in jou muffin pannetjies vir variasie 

 

  

http://kreatiewekosidees.files.wordpress.com/2014/05/img_028288888.jpg
http://kreatiewekosidees.files.wordpress.com/2014/05/img_0279.jpg
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Van Volgende maand gaan ons ook ŉ ruilhoekie publiseer, 

 stuur asb. vir my julle advertensies vir plasing in die volgende 

Teenspanning. Jy is welkom om enigiets te adverteer, te koop, 

te ruil, verniet en ook vir iets wat jy dalk wil hê. 

 

Dankie aan oom Tienie en Thys vir julle artikels 

Tot volgende keer. 

Pieter zs6bvt…. 

Eddie, zs6ut, besig met n leesklas 


