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ROEPSEIN :    ZS6MRK. 

HERHALERS : 145.750MHz, 52.750MHz, 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. 

Herhalertoon (CTCSS) 
Op 1 Desember 2012 is die 88,5Hz subtoon op die herhaler aangeskakel. 
Die toonbordjies verkoop soos soetkoek.  Sou u die bordjie benodig doen 

die betaling by ons bankrekening (hieronder) met roepsein en 
"toonbordjie" as verwysing en stuur 'n epos na ons e-posadres, 

sekretaris@zs6mrk.org. Vir klublede is die prys R50; vir nie-klublede is die 
prys R150 vir gemonteerde bordjies. Posgeld is R20 sou die bordjies per 

pos versend moet word. 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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1.  

 

“Toe het Samuel ‘n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenhaeser genoem en 
gesê: Tot hiertoe het die HERE ons gehelp.” - 1 Samuel 7:11 (53-vertaling). 

Mense rig gedenktekens op om die nageslagte van hul volk te herinner aan 'n stryd wat gestry is. 
Dit dien ook as 'n mylpaal in 'n volk se geskiedenis. Ebenhaeser was so 'n mylpaal vir die volk van 
Israel. Samuel het dit opgerig as teken van hul oorwinning oor die heidense Filistyne en as teken 
van God se genade en trou: “Tot hiertoe het die Here ons gehelp." 

'n Mylpaal soos hierdie het 'n dubbele betekenis: dit wys terug na die lewenspad wat agter jou lê, 
maar terselfdertyd na die pad wat voor jou lê. Want as jy daarmee bely dat die Here jou tot hier 
gehelp het, dan bevestig jy ook jou vertroue in Hom dat Hy jou op die pad vorentoe sal dra.  

Ons rig voortdurend mylpale langs ons lewenspaaie op. Soms doen ons dit bewustelik, soos 
wanneer ons ons geboortedae vier. Soms doen ons dit onbewustelik, soos wanneer 'n gebeurtenis 
stilweg ons lewe binnedring en rigting daaraan gee. Maar verbind ons die Naam van die Here 
daaraan as daar grootse gebeurtenisse of merkwaardige vordering in ons lewens plaasvind? Is dit 
mylpale wat ons nader bring aan ons ewige bestemming, óf is dit net vordering in 'n wêreldse 
doolhof wat na nêrens lei nie? Watter betekenis het ons mylpale vir ons? Die name wat ons 
daaraan gee, sal die betekenis verraai. Die Naam van die Here mag in daardie naamgewing nooit 
ontbreek nie. 

Eintlik hang dit tog maar alles daarvan af vir wie ons mylpale bou. Ons mag nie ons eie prestasies 
verheerlik asof ons alleen daarvoor verantwoordelik is nie. Ons moet die groot dade van die Here, 
wat ons gelei en bewaar het, verkondig! Ook ons het ons Ebenhaeser en daarom moet dit altare 
vir die lewende God wees. So spreek die Here deur ons lewensmylpale. So word ons mylpale nie 
'n doel op hulself nie, maar skep dit by ons vertroue om voort te gaan tot by ons ewige doelwit en 
bestemming. 

Maak van elke mylpaal, hoe gering jou prestasie ook mag wees, 'n Ebenhaeser: “Tot hiertoe het 
die Here my gehelp". 

Gebed: Getroue Heiland, laat die mylpale in my lewe altyd ten volle diensbaar aan U Goddelike 
doel met my lewe wees. Amen. 

Tot hiertoe het die Here my gehelp 
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16 Mei 2015:   Klub vergadering 

20 Junie   Klub vergadering 

18 Julie   Klub vergadering 

15 Augustus  Klub vergadering 

19 September Klub vergadering 

24-25 Oktober CQWW Kompetisie  

21 November  Afsluiting 
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 Die Magalies Amateur Radio klub het weer opgetrek na Kleinfontein vir 

die jaarlikse internasionale HF kompetisie. Pieter zs6pa en Sam zs6jz het 

al Vrydagoggend opgedaag om die stasie op te rig vir die kompetisie wat 

Saterdag 28 Maart 2015 begin reg te kry. Van die ander klublede het deur 

die loop van die dag opgedaag om te help met die oprigting van die 

amateur radio stasie. Karavane, waentjies en tente is opgeslaan deur die 

lede wat die naweek op Kleinfontein gaan kamp. Die kampterrein was 

teen Vrydag middag lekker  vol en almal het by almal koffie gedrink, 

gekuier en bietjie hand bygesit met die oprigting van die kampe. Teen 

Vrydag namiddag was almal uitgepak en het die groot kuier begin. By 

elke kamp was daar gou ŉ vuurtjie aan die gang gesit wat die lekker reuk 

van brandende bosveld hout in die kamp laat hang het. 
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Die Radio stasie is aangeskakel, die radio operateurs het sommer gou die 

kontakte laat inrol terwyl die ander radio amateurs toekyk hoe dit gedoen 

moet word. Saterdag oggend is ŉ reuse ontbyt van spek en eiers deur 

Kleingert gemaak waaraan almal lekker gesmul het. Intussen het van die 

nie kamp lede gearriveer. Teen die 

middag is daar pap gemaak en die vuur 

vir ŉ gesamentlike braai is aangesteek. 

Daar is toe lekker gebraai en geëet totdat 

dit begin donker word het. Die kontakte 

is nog steeds gejaag totdat die 

voortplanting te swak was vir 

kommunikasie. Sondag oggend het van 

die lede begin oppak na ŉ baie lekker 

sosiale uitstappie, die kompetisie het egter aangegaan vir die res van die 

Sondag en baie lede het aangebly tot Maandag oggend.  
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Die operateurs stoel was  warm gehou deur die operateurs en ŉ totaal van  

405 kontakte is gemaak wat  373828 punte verteenwoordig. Die operateurs wat ek 

gesien diens doen het was Brian ,zs6yz, Bosman ,zs6wbo, en Quartus, ,zs5ee. 

Die naweek was uitstekend georganiseer en die lede wat betrokke was, was 

Brian zs6yz en Anette zr6d 

Thys zs6mjm en Koba zr6cma 

Chris zs6cve en Bets 

Kleingert zss6shrn en Elsie 

Pieter zs6pa 

Sam zs6jz 

Quartus zs6ee 

Bosman zs6wbo 

Nico zs6oi 

Andre zs6anf 

 

Van die plaaslike 

inwoners het ook vir ons kom inloer en het ons 

bedrywighede baie interessant gevind. Die plaaslike koerant van Kleinfontein het ook 

met ons kom gesels vir ŉ artikel. 

Baie dankie ook aan al die ander mense  en veral die 

dames wat gehelp en nie hier genoem is nie. Vir die 

ouens wat nie die naweek by Kleinfontein kon wees nie , 

maak asb. nou al planne vir die volgende keer in 

Oktober vir ŉ fantastiese  naweek saam met julle Mede 

amateurs. Maak asb. ŉ knoop, sien julle 

by die volgende kompetisie 

Pieter—ZS6BVT 
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End Fed Half Wave Antenna Tuner 

 

The End Fed Half Wave Antenna (EFHWA) is a popular antenna for portable use. There are very 
few simpler antennas. The EFHWA was described in a most elegant manner by Joe Everhart, 
N2CX, in the Spring, 1998, QQ. In it's simplest form, the EFHWA is nothing more than a 1/2 wave 
length wire radiator and a single 1/4 wave length wire radial. It can be put up in several different 
configurations. Some of these are: vertical, inverted vee, inverted L, half square, sloper, and 
many more The main advantage of the EFHWA is that it does not have any feed line. No feed line 
means no feed line loss. It also means one less thing to carry to the field. The EFHWA presents a 
very high input impedance - usually in the 4-6K Ohm range. This high impedance has to be trans-
formed to something closer to 50 Ohms in order for a typical transmitter to load it. That is where 
this antenna tuner comes in. The picture above shows my tuner. This unit tunes the antenna di-
rectly and is not a trans match. The design consists of a simple parallel resonant circuit with a 
coupling link and will tune from below 7 MHz to above 21 MHz. The capacitor has a range of 10-
140pF. I chose an inductor of 4.5 uHy. This inductance allows the antenna tuner to be useful on 
both 40/20 meters. I chose a T94-6 core to wind the inductor on. 25 turns of #22 wire on this 
core produces approximately 4.5 uHy. Other cores could have been used just as well. The link for 
the transmitter was found experimentally. I started with a 5 turn link, tried 6 and 7 turns, but 
settled on 4 turns. This link is wound over the "cold" or ground end of the 4.5 uHy coil. The 
ground side of the link is connected to the cold end of the 4.5 uHy coil and to the shaft of the 
variable capacitor. The ground side of the BNC connector is also connected to this point. The oth-
er end of the 4 turn link connects to the centre of the BNC connector. The BNC connector also 
came from the 2001 Ft  

Using a 5K dummy load (five 1K Ohm resistors in series) connected between the binding posts, 
this tuner produced an SWR of less than 1.3:1 from 7 to 21.45 MHz. I did not measure the lowest 
frequency obtainable but it may go down to as low as 5 MHz or so (I'll be ready for 60 meters 
when it opens up!). I estimate the tuner can handle maybe 25 watts or so. The spacing on the 
variable capacitor is the main power limiting factor.  
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DIT skitter in die krone en trone van die koninklikes, blink in die 
ringe van miljoene mense en pryk as 
flitsende stopsels in ontelbare tande oor die 
wêreld heen. Dit lê as gegote stawe diep 
weggesluit in die skatkamers van lande. As 
deel van gesinne se kosbare juwele skatte 
word dit in die private kluise van talle huise 

bewaar. 

Goud, die koning van die metale, wat so 
gesog is vanweë sy seldsaamheid, maar 
ook as gevolg van sy baie ander goeie eienskappe, word van die 
vroegste tye af deur die mens as edelmetaal geëer. Uit die 
vertellings van die ou volkere van lank gelede weet ons watter 

besondere bekoring goud reeds ook vir hulle gehad het. 

Dink maar aan die verhaal van koning Midas in die Griekse 
mitologie. Toe Midas iets kon wens, het hy gevra dat alles waaraan 
hy raak in goud moet verander. Hy het gedink dit sou hom fabelagtig 
ryk maak. Tot sy ontnugtering moes hy besef dat ook sy kos en 
drank by sy aanraking in goud verander -- en om nie van honger te 
sterf nie, moes hy smeek dat die towermag van hom weggeneem 

moes word. 

Omdat goud nog altyd ’n simbool van rykdom was, was sy rol in die 
wêreldgeskiedenis vanselfsprekend enorm. En waar dit vir die 
wêreld in die breë geld, geld dit natuurlik in die oortreffende trap vir 

Suid-Afrika. 

Trouens, dis moeilik om die superieure rol van goud in die Suid-
Afrikaanse geskiedenis te oorskat. Die vroegste bekende plaaslike 
goudbewerking was, volgens geskiedkundiges, meer as duisend 
jaar gelede toe daar onder meer met goud handel gedryf is in die 
antieke koninkryk van Mapungubwe in die verre noorde van ons 

land.  

GOUD 
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Maar dit was die ontdekking van hierdie edelmetaal in riwwe aan die 
Witwatersrand voor die einde van die negentiende eeu wat die hele 
aangesig van ons wêrelddeel onherroeplik verander het. Selfs die 
Anglo-Boereoorlog met al sy rampspoede en ellendes en 
ingrypende gevolge vir Suid-Afrika sou bes moontlik nooit 

plaasgevind het sonder hierdie goudvonds nie. 

DIE ou Transvaal (destyds bekend as die Zuid-Afrikaansche 
Republiek) kon as ’n arm, landelike staatjie geen uitermate bekoring 
vir Engeland ingehou het nie. Maar dit was voordat die rykste 
goudvonds op aarde die groot wêreldmoondheid met begerende 
nuwe oë na dié destydse Boererepubliek laat kyk het. Soos ’n ou 
Transvaler vroeg-vroeg al geweeklaag het: "Die ontdekking van die 
Witwatersrandse goudvelde is die eerste bylslag aan die wortel van 

ons onafhanklikheid." 

Die begin van die goudmynbedryf in 1886 en die stigting ’n jaar 
daarna van Johannesburg (wat die middelpunt van die bedryf 
geword het) het ’n magtige stroom immigrante, meestal Britte, op 
Transvaal laat toesak. Kort voor lank was hulle toe selfs meer as die 

Boere. 

Om die beheer te behou het die Boere geweier dat die sogenaamde 
"Uitlanders" seggenskap in die Transvaalse regering kry. Dit was 
water op die meul van die Britse ekspansionisme (diegene wat die 

Britse ryk wou uitbrei). 

Wat die ekspansionisme die "onvermydelike" oorlog met die Boere 
genoem het, het toe uiteindelik op 11 Oktober 1899 uitgebreek. Die 
oorwinning oor die Boere in 1902 het in 1910 tot die vorming van die 
Unie van Suid-Afrika gelei -- die unifikasie in vier provinsies van die 
gewese Boere-republieke van die Vrystaat en Transvaal en die ou 

Britse kolonies van Kaapland en Natal. 

GOUD het dus onmiskenbaar ’n nuwe tydperk in die ekonomiese en 
die politieke lewe van Suid-Afrika ingelui -- en natuurlik ook 
ongekende welvaart vir die land beteken. Die omwenteling wat ’n 
rukkie tevore deur die ontginning van diamante by Kimberley begin 
is, is as gevolg van die nuwe goudmyne koorsig tot nuwe hoogtes 
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Tot ’n ekonomie wat deur die landbou oorheers is -- wat merendeels 
op ’n selfversorgende grondslag beoefen is -- is ’n nuwe sektor 
toegevoeg wat die kenmerke sou dra van ’n meer ontwikkelde, 
geïndustrialiseerde en "kapitalistiese" land met sy grootskaalse 
finansiële transaksies, maatskappyevorming, spekulasie, 

kredietskepping, noem maar op. 

Dit het spoedig geblyk dat die Witwatersrandse erts van lae gehalte 
slegs lonend ontgin kon word deur middel van doeltreffende 
administrasie, bewerkingsmetodes en masjinerie. Dit het 
kapitaalbelegging op groot skaal geverg, en hierdie bedryf het dan 
ook die bedryf van die groot kapitaal geword, wat veral in die begin 

uit oorsese bronne geput het. 

Belangrike gebeurtenisse in die geskiedenis van die bedryf was die 
geslaagde ontginning aan die Verre Oos-Rand in 1912, die 
uitbreiding na die Wes-Rand in die jare dertig, die ontdekkings van 
goud in die Vrystaat en die ontginning van hierdie goudgebied ná 
die Tweede Wêreldoorlog, en die onttrekking van uraan uit die 
goudhoudende afsettings van die Witwatersrand, Klerksdorp en die 

Vrystaat. 
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VAN 1886 af was Suid-Afrika langer as ’n eeu lank die wêreld se 
belangrikste goudproduserende land en dis steeds ’n baie groot 
rolspeler op die internasionale goudtoneel, hoewel ons in 2007 in 
ons goudlewering deur China verbygesteek is. Op die toppunt van 
sy produksie in 1970 het Suid-Afrika vir 79 persent van die wêreld se 

jaarlikse lewering gesorg. 

Vandag sorg ons land se goudmyne vir sowat 25 persent van die 
wêreld se jaarlikse produksie. Ons verminderde lewering is 
hoofsaaklik die gevolg van groot goudontdekkings elders, soos ook 
veral in Noord-Amerika en Australië. Boonop is Suid-Afrikaanse 
goudmyne in die afgelope aantal jare erg gekniehalter deur 
eskalerende kostes en ’n rand-dollar-wisselkoers wat hulle beslis nie 

altyd bevoordeel het nie. 

MAAR om terug te keer tot goud as edelmetaal: presies wat maak dit 

dan so gesog? En hoe word dit uit die aarde gehaal? 

Suiwer goud is die mees pletbare en rekbare metaal wat daar is. Dit 
kan --- werklik verstommend -- tot ’n dikte van slegs 0,000013 
sentimeter gehamer word en net 29 gram kan tot ’n 100 kilometer 

lange draad gerek word! 

Allerlei mooi voorwerpe kan gevolglik ook betreklik maklik daarvan 
gemaak word -- hoewel dit eintlik te sag is om suiwer te gebruik, 
selfs vir ornamentele doeleindes. Dit word gewoonlik as allooi 
gebruik saam met koper of silwer. Suiwer goud word aangedui 24 

karaat; hoe minder goud in die allooi hoe minder die karaat. 
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Muntgoud bestaan uit negentig dele goud en tien dele silwer. Groen 
goud, wat in juweliersware gebruik word, bevat koper en silwer. Wit 

goud bevat sink en nikkel, of  platinum metale. 

Goud is verder uiters onaktief. Yster kan oproes en koper kan groen 
aanslaan, maar water en die dampe en gasse in die lug het 
normaalweg geen invloed op goud nie. Ook kan net die sterkste sure 

in goud invreet. Goud is dus ’n baie duursame metaal. 

Waar dit eintlik vandaan kom? Wetenskaplikes reken dit is baie, baie 
millenniums gelede vanuit die aarde se vuurwarm binneste af 
opgerisp om goudare in krake in die aardoppervlak te vorm. Met 

verloop van baie lang tye het verwering dit tot afsettings afgebreek. 

Al die wêreld se goud kom dan natuurlik ook nie net uit myne nie. 
Duisende hoopvolles het veral in die ou dae dikwels in riviere na 
sogenaamde spoelgoud gesoek. Gruis en water word uit die 
rivierbedding geskep, die mengsel in 'n pannetjie geskommel sodat 
dit oor die rand uitstort, terwyl die veel swaarder krieseltjies 

klontgoud op die boom van die pan agterbly... as jy baie gelukkig is. 
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Die wêreld se grootste bekende goudklont (sowat 71 kilogram) is in 
1869 naby Melbourne, Australië, gevind. Só ’n soort gelukkie is min 
mense beskore, maar dis darem ook interessant dat hierdie 
edelmetaal nie heeltemal so skaars is nie soos dit lyk nie. Dit kom 
nogal in baie rotsformasies voor. Ongelukkig is dit meermale nie in 

sulke groot konsentrasies dat ontginning enigsins lonend is nie. 

En dan is daar mos ook die goud van die see. In elke veertig ton 
seewater, word vertel, is daar een gram goud -- met die gevolg dat 
daar duisende miljoene tonne goud in ons oseane moet wees. Tog is 
dit hoegenaamd nie so maklik, en lonend, om die goud uit die 
seewater te onttrek nie en sal die myne op land die belangrikste 
verskaffers bly totdat die goud in die riwwe en elders uitgeput raak. 

En daarna? Nou ja. 

Dit bly nietemin altyd interessant om te kyk hoe goud werklik diep 
onder uit die aarde se maag geworstel word. Suid-Afrika se smal 
maar uitgestrekte goudriwwe lê dikwels ver onder die oppervlak en 
gewoonlik op ’n skuinste van tot 20 grade. Die ontginning van goud 
is ’n geweldige onderneming en tot 20 000 mense kan by 'n enkele 

groot myn werk… 

DIE binnewerk van ’n goudmyn herinner ’n mens nogal baie aan ’n 
spoorwegstelsel. Die skagte is die enigste verbinding van die myn 
met die buitewêreld, en daarin word op vasgestelde plekke kamers 
uitgekap wat stasies genoem word. Van hierdie stasies af loop 
gange en dwarsgange na al die dele van die myn net soos die 

hooflyne en taklyne van ’n spoorstelsel. 

In die gange is daar dan ook werklike ysterspore wat net soos 
treinspore lyk en waarlangs die gouderts met trokke en koekepanne 
(bakke op wiele) na die stasies gebring word om daarna uit die myn 

opgehys te word. 
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Aangesien die skag of skagte die enigste opening van die myn na 
buite is, moet baie sorg aan die dag gelê word met die maak en 
instandhouding daarvan. Gevaarlike rotsstortings met 
lewensverliese kan wel in skagte voorkom waar daar ’n swak plek is. 
Gevolglik word die skagte deeglik gestut met pilare uit die rots rif 
self, timmerwerk, klipstapels, staal, beton en op nog ander maniere. 
Om seker te maak dat alles veilig is, word die stutwerk gereeld as’t 

ware sentimeter vir sentimeter nagesien. 

Die erts, die mynwerkers en die materiaal wat vir die myn nodig is, 
word met hysbakke langs die skag boontoe uitgelig. Bo-op elke skag 
staan groot masjinerie wat die hys werk doen. Die hystoue word 
gereeld ondersoek en ingenieurs hou gedurig toesig oor die 

toestelle in die skag en in die masjienkamer. 

Diep onder die grond in die myn is daar altyd syferwater, wat 
voortdurend na buite uitgepomp word met pompe, waarvan die pype 
ook langs die skag afloop. Vir die gedurige toevoer van vars lug in 
die myn is daar ’n spesiale apparaat. Mynwerkers moet ook die hele 
tyd bedag wees op die gevaar van myngas wat dikwels weens die 

rotsbrekery diep ondergronds afgee word. 

Die aardkors bestaan uit soliede rots op die plekke waar die goud 
uitgegrawe word en dus word springstowwe gebruik om die rots te 

breek. 

Gate word tydens hul skofte deur mynwerkers in die rots geboor en 
aan die einde van die skofte word springstof daarin geplaas wat op 
’n bepaalde tyd moet ontplof wanneer niemand daar is nie. Twee tot 
drie ton rots word per ontploffing uit die aardkors losgeruk. Hierdie 

erts word deur die skag na bo gebring. 

Bogronds breek stampmasjiene die gebreekte rots verder op, wat 
dan gewas word om die goudhoudende banket af te skei van die rots 
waarin dit is. Vervolgens beweeg die skoongewaste rots op ’n 
vervoerriem of draaitafel voor werkers verby wat die uitsoekwerk 

doen. 

Die afvalrots word na die mynhope gebring. Almal wat die 
Witwatersrand ken, sal weet hoeveel sulke hope daar vandag is... die 
strakke getuienis van hoe die natuur met barre grondhope ontsier 
kan word, tensy die steriele grond weer vrugbaar kan word en die 

hope met plantegroei bedek kan word. 
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Die gouderts word verder verwerk. Uiteindelik word suiwer goud 
deur middel van oplossings afgeskei, waarna die goud gegiet word 

in stawe, wat maklik hanteer kan word. 

Nou is die goud gereed om die wêreld ingestuur te word. Wie weet, 
dalk word daardie een staaf nog eendag verwerk tot ’n aantal 
trouringe waarvan een selfs op ’n dag aan jou eie vinger sal pryk!   
  

Sowat 1 km ondergronds in ’n Randse goudmyn in 1913. 
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Om net na die ou weermag radio te kyk  laat jou onmiddellik terugdink aan jou 

diensplig jare, party van ons het twee jaar en andere het net een jaar gedoen. Die 

radio het ŉ baie groot rol gespeel in die era toe  die Suid Afrikaans Weermag 

hierdie ou staatmaker gebruik het. 

 Ek is seker dat daar nog baie ouens is wat ŉ traan in die oog kry wanneer hy 

terugdink hoe hierdie radio die troepe gedien het gedurende die bosoorlog.  Baie 

van ons sal nog goed onthou hoe hulle die radio gebruik het om na LM radio en 

vele ander stasies in die aand te luister wat op kortgolf uitgesaai het.  Hulle kan 

nog onthou hoe die radio in ŉ kontak gebruik was, dit was die radio wat hulp 

ontbied het om ŉ gewonde te kom haal, dit was die radio wat vir jou die goeie 

nuus gegee het dat jou patrollie verby is en dat jy gereed moet maak om opgepik 

te word. Dit was ook hierdie radio wat vir jou ŉ boodskap gegee het dat jou 

eersteling gebore is. Geen oorlog, geveg, of patrollie sou suksesvol kon plaasvind 

sonder ŉ B25 nie. Van julle wat van die radio's het moet hulle maar mooi versorg 

en aan die gang hou, want wie weet dalk was dit die einste radio wat dalk net in 

die oorlog jou bas gered het. Kom ons praat met mekaar met die B25’s, net om die 

ou radio weer die gevoel te gee dat hy nog steeds ŉ ou staatmaker is. Sien julle op 

die lug. 

Pieter—ZS6BVT 
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KLASIE EN OOM FANIE 
PIETER—ZS6BVT 

Die reën val saggies, sonder enige wind of 

donderweer. Oom Fanie sit op die stoep en bewonder 

die wonderlike reën wat nou  al vir twee dae val. Sy 

gedagtes sit met hom op loop en hy dink aan alles en 

nog wat, hy dink aan al sy wedervaringe in die oorlog, 

hy dink aan sy skool dae en hoe sy lewe verander het 

na die oorlog. ŉ Paar Trane ontwikkel onwetend in sy  

oë en hardloop oor sy wange terwyl sy kop vooroor 

val en hy tevrede aan die slaap raak.   

Oom Fanie word wakker toe Klasie sy motorfiets langs die stoep afskakel. Klasie klim 

die trappe tot op die stoep, trek sy reënjas en handskoene uit en maak hom tuis 

langs oom Fanie. 

Goeie more Klasie sê oom Fanie, more oom Fanie antwoord Klasie en maak homself 

tuis langs oom Fanie. Klasie sien dat oom Fanie nie lekker is nie en vra vir hom of hy 

nie lekker voel nie. Oom Fanie haal sy hoed af, vryf sy hare met sy hand deurmekaar 

en sê dat hy baie bekommerd is oor wat in die land aangaan. Jy weet Klasie sê oom 

Fanie met ŉ baie sagte krakerige stem, hier is regtig mense in die land wat net nie 

wil saamwerk nie, hulle dink niks van die wet nie, hulle dink niks van enige reëls nie, 

en wat die slegste is, hulle dink niks daarvan om ŉ lewe te neem nie. Die regering sal 

nou daadwerklik iets moet doen, voordat die publiek op hul manier wet en orde 

herstel wat nie ŉ goeie ding sal wees nie. Ons kan gelukkig wees dat ons nog ŉ dak 

oor ons kop en dat ons nie honger gaan slaap nie.  

Klasie verander vinnig die onderwerp en vra vir oom 

Fanie wanneer laas hy op die lug was met sy HF radio. 

Oom Fanie verduidelik aan Fanie dat hy nie baie tyd 

kry om op die lug te kom nie omdat die boerdery baie 

van sy tyd opneem. 
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KLASIE EN OOM FANIE 

Jy weet Klasie ek onthou nog goed toe die bande behoorlik oop was, ons het soveel 

DX gewerk dat dit by ore uitgekom het. Dit was nog voordat die hele wêreld ssb 

gebruik het, ons het met 25 Watt AM op 10 meter die hele wêreld gewerk, ek het 

nog kaste vol QSL kaarte wat die DX stasies vir my gestuur het. ŉ Amateur kon met 

feitlik enige antenna uitgesaai het met fantastiese resultate. Ek het ŉ end gevoerde 

halfgolf antenna vir 10 meter gebruik, die antenna was kookwater  en ek het 

gemiddeld 500 stasies in ŉ halfuur gewerk. Dit het alles goedgewerk totdat daar ŉ 

baie groot storm opgesteek het, die wind was so erg  dat dit my antenna met 

instemmer en al weggewaai het. Ek is onmiddellik van die lug af en kon glad nie buite 

toe gaan nie, ek was bang dat die wind my ook sou wegwaai. Ek was baie gou 

vervelig in die huis en was vas beslote om iets in die huis aanmekaar te sit wat ek kan 

gebruik vir ŉ antenna. Ek het die hele huis deurgeloop en kon niks vind wat ek kan 

gebruik as ŉ antenna nie. Toe ek die tweede keer in die hoofslaapkamer inloop besef 

ek dat die koper dubbelbed met sy koper raam maar sal moet doen. Ek het my radio 

met tafel en al kamer toe geskuif, die radio aan die bed gekoppel en aangeskakel. Tot 

my verbasing ontvang die radio baie mooi en hoor ek dadelik die DX inkom. Ek moes 

die radio se uitset ŉ bietjie afdraai want daar het oral vonke uit die matras gespring 

wanneer ek die sender op vol krag moduleer. Jy weet 

Klasie, met die eerste roep veroorsaak ek ŉ opeenhoping 

soos die stasies oor die hele wêreld  my roep. Ek sit 

daardie aand en gesels met die hele wêreld totdat die son 

opkom met die ou koperbed. Van daardie oggend kon jy 

nêrens in Suid Afrika ŉ koperbed te koop kry nie. Dit is nou nadat die die nuus 

uitgelek het dat ŉ  koperbed ŉ uitstekende antenna is, tot die SAUK het 

koperbeddens gebruik, ŉ mens kon orals van die koperbeddens sien waar die radio 

amateurs hulle in die bome opgehang het vir antennas.  Het jy geweet Klasie dat ŉ 

bed seker die gevaarlikste ding is, want dit is waar die meeste mense doodgaan.  Ek 

sien nou nog baie van die ou koperbeddens in die antieke winkels met nog steeds ŉ 

stukkie oop voerlyn aan hulle gekoppel. Die verkoopsmense wil my glad nie glo 

wanneer ek aan hulle verduidelik waarvoor daardie twee stukkies draad nou regtig 

was nie. Klasie kan sy lag nie hou nie, hy groet vinnig en maak homself uit die spore, 

oom Fanie kyk hom met ŉ groot glimlag agterna soos hy in die plaaspad huis toe ry. 
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MELKTERT vir 2 middelslag-terte. 

Kors: 
- 125g botter/margarien 
- 50g (60ml) witsuiker 
- 1 eier 
- 275g (500ml) koekmeelblom 
- 10ml bakpoeier 
- knypie sout 

Vulsel: 
- 1,5l melk 
- 50g (60ml)botter/margarien 
- 4 eiers 
- 200g (250ml) witsuiker 
- 70g (150ml) mielieblom 
- 70g (125ml) koekmeelblom 
- knypie sout 
- 5ml vanieljegeursel 
- kaneel 

Oond en Stoofplaat 

Begin deur die botter oor n lae hitte te smelt. 
Roer dan die suiker en eier daarby en sif die koekmeelblom, bakpoeier en sout saam en meng dit 
met die eiermengsel. 
Druk die deegmengsel in 2 tertbakke in en prik die korse. 
Bak die korse vir ongeveer 10 minute, teen 180C. 

Kook die melk en botter saam in ‘n dikboomkastrol. 
Klits die eiers en suiker saam totdat dit liggeel en sponsagtig dik is. 
Voeg die koekmeelblom, mielieblom, sout en vanieljegeursel by bo-genoemde en klits verder 
totdat daar geen klonte is nie. 
Klits nou ‘n bietjie van die kookmelkmengsel by die eiermengsel en klits dan al die eiermengsel by 
die kookmelkmengsel. 
Plaas die mengsel terug op die stoofplaat en roer dit vinnig totdat dit weer kook. 
Haal van die stoofplaat af, bedek, en laat vulsel ‘n paar minute staan. 
Gooi nou die warm vulsel in die korse en gooi kaneel bo-oor. 
Bak die terte dan vir ongeveer 10 minute lank verder. 
‘n Bietjie ekstra suiker kan oor die vulsel gestrooi word, indien verkies 
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A triode is a type of vacuum tube (or valve in British English) with three el-
ements: the filament or cathode, the grid, and the plate or anode. The tri-
ode vacuum tube was the first electrical amplification device. The principle 
of its operation is that, like in a vacuum tube based diode, the heated fila-
ment causes a flow of electrons that hit the plate and create an electric 
charge to it. The control grid is then charged negatively to repel some of 
the (also negatively charged) electrons back towards the filament: the larg-
er the charge on the grid, the smaller the charge created on the plate.  
 
The original three-element device was invented in 1906 by Lee De Forest 
who called it an Audion. The Audion did incorporate, in an imperfect form, 
the key principle of allowing amplification. The name triode appeared later, 
probably when it became necessary to distinguish it from other generic 
kinds of vacuum tubes with more elements (Tetrodes, Pentodes). The origi-
nal Audion tubes were not vacuum tubes however, as they deliberately 
contained some gas at low pressure. The name triode is only applied to 
vacuum tubes.  
 
Triodes are largely obsolete, having been replaced by the transistor, but do 
still find application where power consumption and overall size are not 
concerns, but low component count and high power capacity are. They are 
also still valued by musicians and audiophiles for amplification purposes, as 
some claim that triodes are still more linear at audio-frequency ranges and 
have less musical distortion characteristics.  
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Onthou asb. om vir ons julle artikels vir 

die teenspanning aan te stuur , 

Dit hoef nie noodwendig ŉ artikel te wees 

nie, dit kan ook net ŉ wenk ŉ foto of iets 

dergeliks wees, alles is welkom. 

Tot volgende keer 

Pieter—zs6bvt 


