
 1 

 

TEENSPANNING 
MAGALIES AMATEUR RADIO KLUB 

Mei & Junie 

2016 

VOERLYNE 

INSTEMMER 

GROENTE SOP 

KORRELTJIE GROND 



 2 

 

VOORSITTER : Thys Maree, ZS6MJM, 0825656087, mareemj@intekom.co.za 

ONDERVOORSITTER : Pieter Myburg, ZS6PAM, 0761407562, Wooden@mweb.co.za 

SEKRETARESSE : Irene Myburg, 0845440618, Irene@srsa.gov.za 

TESOURIER : Pieter Myburg, ZS6PAM, 0761407562, Wooden@mweb.co.za 

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

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

SOSIALE KOORDINEERDE : Pieter Fourie ,ZS6CN, 082 573 7045, pieterzs6cn@gmail.com 

BULLETIN KOÕRDINEERDER : Chris van Eden, ZS6CVE, 0828805265, 

chrisvaneeden@vadamail.co.za  

REDAKTEUR : Pieter van der Walt ,ZS6BVT, 082 374 4374. vdwaltph@mweb.co.za. 

ADDISIONELE LID : Andre Ferreira ,ZS6ANF,  082 418 9863 andref1@afrihost.co.za 

ADDISIONELE LID : Emile Venter ,ZS6V, 082 444 3004, aod@mweb.co.za 

 

KOMITEE :   



 3 

INDEKS 

5  VREUGDE 

6  BELANGRIKE DATUM 

7  VOERLYNE 

10 KLASIE EN OOM FANIE 

14 GROENTE SOP 

15  BALNCED FEEDLINE TUNER 

18 KORRELTJIE GROND  



 4 

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 prys per 

hemp verander maandeliks, vind asb eers uit wat die koste is voordat jy 

jou hemp bestel. 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  

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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Vreugde is moontlik al is die tye swaar! 

 

“Dit klink amper te goed om te glo! Verheug jou as daar goed is wat jou bedroef maak! Met 
“allerhande beproewings” word bedoel: alles wat 'n mens se lewe negatief kan beïnvloed, soos 
siekte, droogtes, onrus, vyande, vervolging, ensovoorts. 

Hierdie bemoediging om jou te verheug is egter nie sommer so 'n oppervlakkige wêreldse 
boodskappie “Don’t worry, be happy” nie. Daar staan verheug julle HIEROOR. Daar is dus goeie 
gronde vir die blydskap. Dit word in die 1 Petrus 1:3-6 gegee: “In sy groot ontferming het Hy ons 
die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ’n 
lewende hoop (v4) op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die 
hemel ook vir julle in bewaring gehou word. (v5) En omdat julle glo, word ook julle deur die krag 
van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd 
geopenbaar te word.” 

Drie dinge gee rede vir vreugde: 
 nuwe lewe 
 lewende hoop op 'n erfenis 
 sekerheid van bewaring. 

Alles wat ware vreugde gee, ook te midde van beproewings, begin by Jesus se oorwinning van 
die dood. Sy opstanding uit die dood, gee ons ook opstandingskrag. Dieselfde Gees wat Hom 
opgewek het, is ook aan ons gegee (Rom. 8:11). Die NUWE LEWE word geaktiveer deur die 
weergeboorte, wat groei uit die onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God (1 Pet 
1:23). 

Hierdie nuwe lewe gee 'n LEWENDE HOOP op 'n onvernietigbare erfenis, die ewige heerlikheid. 
Die erfenis word vir ons bewaar, dit sal nie gesteel word of wegraak nie. God hou dit vir elkeen 
wat glo gereed. 

Te midde van allerlei beproewing, wat ons ons hoop wil laat verloor, is ons seker dat God ons sal 
BEWAAR totdat ons daardie beloofde erfenis in besit neem. Die swaarkry bring dalk vir 'n kort 
tydjie hartseer (ons is mos net mense), maar dit dien ook die goeie doel om ons geloof te toets 
en te versterk. 

Waarom kan ons ons verheug, ook wanneer ons beproef word? 
Omdat ons lewe uit die krag van Christus. Omdat God vir ons 'n lewende hoop gereed hou. 
Omdat Hy ons op pad na die heerlikheid bewaar, sodat ons nie verlore gaan nie.  

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief) 
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BELANGRIKE DATUMS 

7 & 8 May  AWA AM & SSB CONTEST 

15 MAY   ZS3 SPRINT 

19 MAY   RAE  

21 MAY   CLUB MEETING 

21 & 22 MAY  SARL AGM 

22 MAY   SARL DIGITAL SPRINT 

28 & 29 MAY  CQ WW DX WPX CW CONTEST 

4 & 5  JUNE  IARU REG 1 CW FIELD DAY/RSGB CW FIELD 

    DAY 

12 JUNE   HAMMIES ZS6 SPRINT 

17 JUNE    WORLD QRP DAY 

23 TO 27 JUNE  SARL TOP BANDQSO PARYT 
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ONGEBALLANSEERDE OF 

GEBALLANSEERDE VOERLYN 

Ek het besluit om ook so ŉ versie oor die onderwerp te skryf al was die onderwerp al 

op een of ander forum behoorlik bespreek. Ek dink hierdie bespreking is weer nodig 

vir veral die nuwe amateurs wat op die lug gekom het. Ek hoop dat wanneer jy 

hierdie artikel gelees het jy ŉ sinvolle besluit sal kan neem oor watter voerlyn jy moet 

of kan gebruik vir jou HF antenna. 

Soos ons almal of meeste van ons radio amateurs weet is dat ŉ voerlyn is die stuk 

geleier tussen die radio en die antenna. Die doel van die voerlyn is om die uitset krag 

van die sender  na die antenna te gelei of  om die magnetiese krag in die lug wat die 

antenna ontvang het na die ontvanger toe te gelei gedurende ontvangs.  

Die groot vraag wat dikwels gevra word is “watter voerlyn is die beste?”. Ek 

persoonlik glo nie dat daar ŉ beste voerlyn is nie maar dat daar wel ŉ beste voerlyn is 

vir ŉ spesifieke applikasie. 

Die groot verskil tussen die twee voerlyne is dat die een in ŉ kabel is wat bestaan uit 

ŉ geleier wat  in die middel is van die kabel met ŉ beskermde geleier  om die buite 

kant van die kabel  wat met plastiek of rubber beskerm word. Dit is die koaksiale 

kabel wat ons ken en is beskikbaar in baie tipes met betrekking tot  impedansie, krag 

verliese ens. Hierdie kabel ken ons as is ŉ ongebalanseerde voerlyn. Die koaksiale 

voerlyn is gedurende die tweede wêreld oorlog ontwikkel met ŉ impedansie van 50 

ohm wat  veroorsaak het dat alle radio toerusting vir ŉ impedansie van 50  ontwerp 

was. Die meeste sendontvangers  word nog steeds ontwerp vir ŉ impedansie van 50 

ohm.  

Die gebalanseerde voerlyn is nie so ingewikkeld nie en bestaan uit twee geleiers wat 

parallel met mekaar gespasieer is . Die  wydte tussen die twee geleiers  bepaal die 

voerlyn se impedansie. Die impedansie van hierdie voerlyn kan enige iets wees  vanaf 

100 tot 800 ohm.  Hierdie voerlyne is van die eerste tipe voerlyne  wat gebruik was 

met die ontwikkeling van radio  en word ook nog steeds gebruik  vir die voer van 

antennas met ŉ hoe impedansie. 
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ONGEBALLANSEERDE OF 

GEBALLANSEERDE VOERLYN 

Ons kan nou sien dat altwee die twee voerlyne wel ŉ plek in amateur radio het. 

Om te kies watter voerlyn gebruik moet word is baie maklik.  Kom ons begin deur 

te sê dat ons plek het vir ŉ 40 meter dipool en dat ons slegs op 40 meter gaan 

werk, dan is die logiese voerlyn natuurlik ŉ koaksiale kabel wat dan die regte 

impedansie vir die radio gaan laat sien. Die verliese gaan ook minimaal in die 

voerlyn wees indien die swr laag is teen die frekwensie wat gebruik gaan word. 

Indien ons ook ander bande op dieselfde dipool gaan werk gaan die situasie 

drasties verander m.b.t. die voerlyn. Veronderstel dat ons nou  20 meter op die 40 

meter dipool uitsaai gaan ons in die eerste plek nie meer 50ohm  by die sender hê 

nie, die swr gaan ook baie hoog wees wat beteken dat die verliese op die kabel so 

hoog gaan dat die antenna glad nie behoorlik gaan werk nie en die kans is goed dat 

die radio beskadig kan word. Die situasie veroorsaak dat daar slegs ŉ persent of 

wat se krag  uitgesaai word a.g.v. die wanaanpassing tussen die sender en die 

antenna.  Indien ŉ antenna instemmer gebruik word sal die sender reg funksioneer 

maar die voerlyn en dipool gaan nog steeds ŉ wanaanpassing hê omdat die voerlyn 

steeds ŉ hoë swr het.  Koaksiale kabel moet dus op antennas gebruik word wat vir 

ŉ spesifieke frekwensie  gesny is.  

Kom ons kyk nou na die gebalanseerde of oop voerlyn.  Hierdie voerlyn is ook baie 

effektief en kan ons die 40 meter dipool op enige frekwensie hoër as 40 meter 

effektief  gebruik.  ŉ Gebalanseerde voerlyn instemmer moet gebruik word om die  

voerlyn aan te pas by die sender. Nou sal julle se dat dit mos nou dieselfde is  

wanneer die koaksiale kabel ingestem word wat nie werk nie. Dit is amper 

dieselfde maar daar is een baie groot verskil  en dit is dat die  gebalanseerde 

voerlyn amper geel verliese het wanneer die swr hoog is nie. Dit maak dat ons die 

40 meter dipool op 20 meter kan instem en dat byna al die krag by die antenna 

uitkom, nou het ons ŉ baie gerieflike en doeltreffende  veel band antenna. 
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ONGEBALLANSEERDE OF 

GEBALLANSEERDE VOERLYN 

Die verskillende voerlyne se voordele en nadele is: 

 

Gebalanseerde voerlyne: 

het baie min verlies  met hoë swr  

Kan vir veel band antenna gebruik word 

moet nie naby metaal gespan word nie 

Moet met ŉ instemmer gebruik word 

Moet verkieslik nie 90 grade  buig in hê nie 

Is onooglik —( baie mooi vir my) 

 

Ongebalanseerde voerlyn: 

Baie hoë verliese met hoë swr. 

Kan baie lekker weggesteek word 

Is nie nodig vir ŉ instemmer nie 

Kan nie vir veel band met een dipool gebruik 

word nie 

Moet  teen lae swr gebruik word. 

 

Ek hoop dit is nou makliker om te besluit  watter voerlyn jy  vir jou antenna wil 

gebruik 

Pieter zs6bvt 
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Dit is Saterdag oggend , oom Fanie sit op die stoep en  kyk  hoe sy diere in  vrede 

wei.  Hy sien dat die hoop voer wat Klasie vir hom gereël het al halfpad opgevreet is.   

Die berekening wat hy vinnig in sy kop doen se vir hom dat die voer maklik sal hou 

tot die veld weer herstel het. Hy slurp rustig aan sy koffie wat  nou al ŉ bietjie koud 

geword het en wonder wat van ons pragtige land gaan word. Die gebrom van Klasie 

se motorfiets laat hom omkyk in die rigting van die grootpad net om te sien hoe 

Klasie by die plaaspad indraai. Die honde het ook vir Klasie gehoor en hardloop al 

blaffende in die pad af om vir Klasie te gaan ontmoet. Klasie ry  stadig nader en 

maak soos oudergewoonte sy motorfiets staan langs die stoep terwyl die honde aan 

hom ruik en welkom heet.  

Klasie groet en maak hom langs oom Fanie tuis sodat hy ook op die werf kan uitkyk 

netsoos oom Fanie.  Oom Fanie laat nie op hom wag nie 

en begin sommer dadelik gal braak oor alles en nog wat. 

Jy weet Klasie, sê oom Fanie, die politiek is nou so 

deurmekaar dat ek nie meer weet vir wie om te stem nie, 

maar moet asb. nie dink dat ek nie gaan stem nie, ek 

moet nog net besluit vir wie. Kan jy nou glo dat die man  

op so ŉ belaglike manier om verskoning vra dat hy nou 

ons geld gebruik het vir ŉ swembad en ŉ hoenderhok. Dit is mos nou twak, in sy 

posisie moet dit glad nie gebeur nie, nou lyk dit ook of die man groot vriende 

gemaak het met ŉ groep sakemanne uit Indië. Ek se nou vir jou Klasie dat hier nog 

snaakse goed gaan uitkom wat geen mens gedink het moontlik kan wees nie. Kan jy 

glo dat hierdie sogenaamde vriende nou help kies aan die kabinet. Dit bewys  mos 

nou dat die man dit nie self kan doen nie, verbeel jou nou dit. Ons het  ŉ nuwe 

Springbok afrigter gekry, ek hoop net hy onder dieselfde kam geskeer word en met 

afdanking gedreig word  wanneer die span verloor. Wat ek glad nie kan verstaan nie 

is dat ŉ spul studente toegelaat word om ŉ universiteit af te brand sonder dat ŉ 

vinger  geroer word om hulle te keer, dit is mos absolute bog. Geen  klasgelde geen 

onderrig, geen universiteit geen grade as jy my vra. 
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Om die vrede te bewaar lewer Klasie nie kommentaar nie, net toe 

oom Fanie ŉ slukkie koffie neem vra Klasie die gaping en vra vir oom 

Fanie watse lugdrade die weermag in die oorlog gebruik het. Oom 

Fanie maak sy keel skoon en begin met ŉ lang  oo, daar was 

verskillende antennas Klasie sê oom Fanie. Jy weet Klasie, dit het 

afgehang van die situasie, op die voertuie het ons maar sweepstokke 

gehad wat met die hulp van ŉ instemmer ingestem word, die troepe 

op die grond het maar van dipole of ŉ tipe van ŉ langdraad gebruik 

gemaak. Ons ouens wat in die kamp en hoogs geleerd was het gereeld met een of 

ander antenna geëksperimenteer. Amplitude modulasie en gelykgolf was maar die 

modes wat gebruik was. Ek moet se dat die gg baie verder as die am gegaan het, dit 

was altyd ook beter leesbaar wanneer daar donderweer in die omgewing was. Ons 

het dit glad so maklik met die kommunikasie soos vandag gehad nie, daar was geen 

cell fone nie, Satelliet kommunikasie was daar glad nie, ons hand radio's was met 

buise gebou, het ŉ ton geweeg met ŉ uitset krag van maksimum 1 Watt. Die goed 

was so lomp met hul lang lugdrade dat die Duitsers die verkenner ŉ myl ver kon sien. 

Ons was heeltemal afhanklik van radio gewees. Al die belangrike boodskappe was 

met gg gestuur wat dan later weer ontsyfer word, een fout met 

die kode kon ŉ hele instruksie foutiewelik verander. Die  radio 

operateurs wat die gg afgeneem het was uitstekend in hul werk 

en kon gg doen teen ŉ ongelooflike spoed. Ons het hierdie mense 

opgepas soos goud want sonder hulle was ons verlore. Ek moet 

se dat die toerusting wat ons gebruik het meganies onverbeterlik 

gebou was, ek wens ek kon vandag ŉ paar van daardie radio's 

gehad het om die mense te wys hou ŉ radio gebou moet word. Jy 

weet Klasie met al die sand kon ons nie ŉ domkrag gebruik nie, ons het dan sommer 

ŉ radio gebruik om die domkrag op te sit sodat die domkrag nie in die sand wegsak 

nie, man die radio's was gebou om te hou. Ek wonder hoeveel lewens was gered 

deur die radio's wat as beskerming teen koeëls gebruik was. 
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Klasie skud sy kop in erkenning, ja oom sê Klasie, die radio's was regtig baie 

sterk gebou. Moes oom in ŉ noodgeval skielik ŉ antenna bou met wat julle 

gehad het, soos wanneer die antenne byvoorbeeld agtergebly het. Oom Fanie 

maak oudergewoonte sy keel skoon wat hom so ŉ sekonde of wat langer gee 

om te dink aan sy storie, Klasie besef dadelik dat hier nou weer lekker storie 

kom. Oom Fanie se stem word so ŉ bietjie harder net om seker te maak dat 

Klasie ordentlik kan hoor. Klasie antwoord oom Fanie, dit het baie gebeur dat 

ons sonder ŉ antenna sit, soos byvoorbeeld toe die antenna deur die Duitsers 

opgeblaas was, of soos toe ons die verkeerde antenna ingepak het, wat baie 

gebeur het was dat die kabeldiewe ons 

antenna gereeld gesteel het, ja Klasie ons 

moes baie keer ŉ plan maak. Ek dink nou 

spesifiek aan ŉ keer toe ons ŉ uitkykpos 

daar doer op ŉ duin moes gaan opstel.  Ons 

was so tussen die Duitse en geallieerde 

linies. Ons moes die pos ongemerk in die 

nag  oprig. Toe alles nou reg is en ons die 

radio wil opstel kom ons mos agter dat ons 

nie ŉ antenna saamgebring het vir die radio nie, dit was nou ŉ groot gemors 

want ons moet met die basiskamp voor 

sononder kontak maak. Ons besef dat ons 

niks het  om ŉ antenna mee te maak nie 

en dat ons die dorpie naaste aan ons sal 

moet bekruip om te kyk of ons nie iets 

draderig sal kan vind om ŉ antenna mee 

te maak nie. Toe ons die dorpie 

binnekruip sien ons dat daar ŉ Duitse 

duikboot vasgeanker lê en dat dit wemel van die Duitse wagte wat die duikboot 

oppas. 
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Ons lê so ŉ rukkie plat om die situasie op te som, ons sien dat dit net die duikboot 

is wat opgepas word en dat daar geen ander wagte in die omtrek is nie. Die besluit 

word vinnig geneem dat ons die soldate in die duikboot in moet lok en dan die luik 

toemaak sodat ons die antenna kan verwyder.  Een van die troepe wat vlot Duits 

kan praat kruip tot teen die duikboot en se in ŉ baie mooi Duits dat daar bier en 

varkvleis  binne in die duikboot bedien word. Die soldate drom saam om die luik en 

klim in die duikboot in om  by  die kos uit te kom. Twee wagte bly egter agter om 

die duikboot op te pas. Soos een man bestorm ons die duikboot, die luik word 

toegemaak en gesluit van buite af, die twee wagte word oorrompel en ons haal die 

antenna af.  Net toe ons van die duikboot wil afklim laai ek die kanon op die 

duikboot en skiet ŉ gat deur die boot se toring om die duikboot onbruikbaar te 

maak. Die skoot maak  alles wakker binne hoorafstand , ons laat spaander terug 

duin toe met die hele Duitse weermag agterna. Ons besef dat 

ons  nou groot moeilikheid het en dat ons nie sonder een of 

ander hulp lewendig uit die gemors gaan kom nie. Terwyl ons 

soos vlakhase weghardloop kom daar skielik ŉ sandstorm op  wat 

alles en almal onsigbaar maak. Die sand waai  so erg dat niemand 

iets kan sien nie.  Later die aand toe die storm bedaar sien ons 

dat die Duitsers die aftog geblaas het , ons het toe rustig tot op ons duin gekruip en 

die radio stasie met die Duitse antenna opgerig . Ons 

het daardie antenna tot aan die einde van  die oorlog 

gebruik. Ek kan nou nie die medaljes onthou wat ek 

ontvang het vir die episode nie maar wat ek wel onthou 

is dat twee hande vol medaljes was. Jy weet Klasie ek 

dink elke keer  aan daardie aand wanneer ek ŉ 

langdraad antenna in die veld gebruik.  

Klasie wens oom Fanie ook maar geluk met sy 

heldedaad , hy groet oom Fanie en lag kliphard terwyl hy die plaaspad afry. 

Tot volgende keer 

Pieter zs6bvt 
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Bestanddele: 

3 groot shins (bees) of 
kookvleis/of wildsvleis bene – 
enige vleis wat jy wil ingooi 

300gr maalvleis / of net 
maalvleis so 500gr 

7 wortels gerasper 

4 uie gekap of gerasper 

5 aartappels gerasper 

Paar stukkies seldery gekap 

3 tamaties (geskil en gekap 

Opsioneel, ek gooi sommer groenbone en pitmielies ook by – so 1 
na 2 kop elk 

Bietjie knoffelvlokkies 

1 kop (4 in 1 sop mengsel) 

Sit die shins onder in jou stoompot 

Gooi al die groente en maalvleis bo-op 

Heel laaste jou 4 in 1 sopmengsel. 

Gooi nou water in tot dat dit net bo die vleis en groentemengsel le 

Stoom vir 1 uur 

Los dat die stoompot  self afstoom 

Maak oop en roer deur en verwyder bene 

Vat nou enige geur soppoeier , ek vat sommer die Oxtail met Kerrie 
of oxtail met blatjang 

Maak aan met bietjie water en gooi by sopmengsel 

Kook lekker deur 

Proe nou of daar nog sout en peper kort. Ek doen dit gewoonlik heel 
laaste want dit hang af wat se sop jy gebruik. Partykeer is die sop 
genoeg vir smaak 

GROENTE SOP 
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BALANCED FEEDLINE ANTENNA TUNER 
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Why a balanced antenna matching unit? 
 
Everyone calls them tuners, including the manufacturers. But they don’t 
tune, they match. For this article I will call it a tuner; however it is actually 
an impedance matcher. It is used to cancel reactance, both inductance (+j) 
and capacitive (-j). 
 
Antenna tuners are much like shovels. It takes more than one kind of shovel 
to perform a variety of jobs efficiently. For example, a snow shovel isn’t 
suitable for digging holes in hard ground. A tiling spade could be used to 
shovel snow, but it wouldn’t be very efficient. Similarly, no antenna tuner 
circuit can do every antenna-matching job extremely well. 
 
A balanced-load tuner should be designed from the ground up for the job 
that it is intended to perform. This article describes a circuit that does a 
superb job of feeding an open-wire transmission line such as ladder line or 
window line. It cannot be used for unbalanced loads such as coaxial 
transmission line or for end-fed antennas. 
 
Now that we have so many bands below 30 MHz, an open wire-line center-
fed wire antenna systems looks even more attractive than it did when such 
antennas first came into popular use in the 1930s. Taking advantage of this 
versatile antenna system requires a box that will interface the 50 ohm 
unbalanced output of today’s transceivers to the highly variable impedance 
(Z) of the balanced feed points of multiband antennas. 
 
Many makers of antenna tuners claim their circuits can operate into an 
unbalanced load or a balanced load such as ladder line. Actually most of 
the contemporary “matches everything, balanced or unbalanced” antenna-
tuner circuits produce a semi-balanced output when used with a balanced 
load. Although the antenna will radiate in this situation, a semi-balanced 
output is like having a semi-balanced checking account. It is less than 
wonderful. 
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The 1:1 current balun solves the capacitive imbalance problem of the 4:1 voltage 
baluns used in the output side of conventional tuners. The bottom line: high 
impedance baluns are a very likely source of grief no matter how carefully they 
are engineered and constructed. 
 
All of these problems are easily avoided. The solution is simple – don’t put the 
balun in the highest-impedance part of the circuit. Instead, put the balun in the 
lowest-impedance party of the circuit (in most cases, the lowest-impedance part 
of the circuit is the 50 ohm coax input to the antenna tuner), and build a 
balanced L-network tuner for the balanced output of the low impedance balun. 
 
So, why have we been putting the balun in the wrong part of the circuit for all 
these years? 
 
Good question. 
 
Building a no-grief 1.8 to 30 MHz 50 ohm balun is easy. You can build a Walt 
Maxwell W2DU type choke balun. Use 12 inches of 50 ohm Teflon coax cable and 
50 ferrite beads. 
 
The balanced network consists of two 20 or 28 uH roller inductors connected 
together with a miniature timing belt and two pulleys, a counter dial and 40 to 
500 pF 3.5 kV Variable capacitor, and a 50 ohm current balun on the input side. 
 
See the pictures of the outside and inside of the balanced matching unit for the 
layout of the parts.  
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Die wonder van 

’n korreltjie grond 
Glo dit maar... ’n vuurspuwende berg het meegehelp om jou liggaam te vorm! Want niks 
in ons geskape wêreld is onveranderlik nie... 

Verwerking van ’n artikel deur Charles Kingsley in Die Skatkis 

 

 

UURSPUWENDE berge is lewende verskrikkings. Wat se nut kan hulle hoegenaamd hê? As jy nie weet nie, 
en miskien selfs ’n keer of wat hieroor gewonder het, sal die antwoord jou bes moontlik verras. Vulkane 
maak talle verskillende dinge—of help om dit te maak—van plofstof tot menslike liggame soos joune! 

My liggaam die produk van ’n vulkaan? Nooit gesien nie! Só sal baie mense stellig in ongeloof reageer. 
Goed, dis nie moeilik om te aanvaar dat vuurspuwende berge help om 
plofstof soos buskruit te maak nie. Swawel, ’n bestanddeel van kruit, is 
immers ’n deel van vulkaniese uitwerpsels. 

Dalk ken jy selfs die verhaal van die onverskrokke Spanjaard wat hom in ’n 
mandjie in die krater van ’n vuurspuwende berg in Suid-Amerika laat afsak 
het. Dit was toe sy makkers swawel nodig gehad het om kruit te maak. Hy 
het van die noodsaaklike swawel van die krater se kranse afgekrap. Maar 
hoe kan jy nou glo dat jy konsuis van lawa gemaak is? Of dat daar lawa in 
jou liggaam is? 

Hokaai, eers. Só ’n bewering het ons darem nooit gemaak nie! Tog bly dit 
’n feit dat vuurspuwende berge tot die vorming van ons liggame bygedra 
het—iets wat ’n mens met loutere verwondering vervul oor die 
ondeurgrondelike weë van die Skepper. Dis werklik so dat daar in elkeen 
van ons stowwe is wat in vergange millennniums uit die gloeiend warm 
maag van die aarde opgerisp is. 

V 
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WIE al ooit ’n lawastroom sien vloei het, sal die volgende beskrywing daarvan 

waardeer: Uit die krater van swart, borrelende aardmassas stort ’n goue rivier wat 
stadig vloei soos heuning. Die "water" van die rivier is so dik en taai dat groot 
klippe daarop dryf as jy dit daarin gooi, en soos proppe na die valleie meegevoer 
word. 

 

Geen mens kan selfs ’n oomblik langs hierdie ontsettend warm rivier bly lewe nie. 
Maar namate dit laer langs die vuurspuwende berg se hang afspoel, verkoel die 
boonste lae in die koel lug en word dit met kool en as bedek. Soms koek die 
drywende gemors saam, sodat ’n mens slegs deur die barste die vurige rivier daar 
onder kan sien vloei. Maar meestal is die bo-drywende goed gebreek en los. Dit rol 
en gly met krakende geweld oor mekaar. 

 

Soos alle riviere vloei hierdie lawastroom 
ook na laer liggende vlakke. Dit rol deur 
holtes en vul dit op. Dit sis deur 
waterstrome sodat die stoom soos 
rookwalms in die lug opborrel. Soms stort 
dit oor ’n krans en verander wat voorheen 
'n waterval was, in ’n vuurval en vul dit die 
poel daar onder met blokke verkoelde 
lawa. 

Tuine en landerye word deur die rivier van 
vuur verswelg. Langsaam maar seker rol die gloeiende lawa daaroor en verbrand 
alles in sy pad. Huise word verpletter, woude aan die brand gesteek en die gas en 
vog in die boomstamme word sissend die lug ingeblaas. 

Eienaardig genoeg word sulke brande dikwels gestig sonder dat die gloeiende 
lawa die bome self bereik. Dit vloei om die stamme en steek die bome deur sy hitte 
aan die brand totdat net swart stompe oorbly. Maar die vog wat in die vorm van 
stoom uit die bome kom, blaas so hard teen die lawa aan dat dit nooit aan die stam 
self raak nie. Net ’n ronde gat bly in die middel van die lawa oor waar die boom 
voorheengestaan het. 

Partykeer spoeg die lawa ook stromende vuur tussen die takke van die bome in, 
wat dan later soos linte van kool en as bly hang. Maar die stomende vog uit die 
takke keer dat die stromende vuur dit heeltemal verbrand. Gewoonlik word net die 
bas verskroei. 
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SULKE swart, vernietigende massas wat langs die hange van ’n vuurspuwende 

berg afrol... elke waarnemer sal moet saamstem dit die aakligste en onvrugbaarste 
skouspel op aarde is. Maar wie ook al die planteweelde en suksesvolle 
boerderybedrywighede teen die hange van ’n vulkaan aanskou het, sal ook weet 
watter fantastiese rykdom daar in vulkaan grond skuil. Om die waarheid te sê is 
hierdie grond  (wat vroeër lawa of as was) gewoonlik van die vrugbaarste ter 
wêreld. 

Op die eiland Madeira is die bogrond byvoorbeeld so dun dat ’n mens skaars vyf 
tot agt sentimeter daarin grawe voordat jy op die soliede lawarots afkom. Partykeer 
vind ’n mens nog harder swart glas wat die vulkaan gevorm het  -- dieselfde swart 
glas waaruit die ou Mexikane eeue gelede hul swaarde en pyle gevorm het omdat 
hulle geen staal gehad het nie. En tog is hierdie grond so vrugbaar dat die 
wingerde waarvan die beroemde Madeira-wyn gestook word, so welig soos 
onkruid groei. Die wondere van die natuur ken inderdaad geen perke nie. 

Diep onder die aarde, onder die wortels van die berge, is Moeder Natuur gedurig 
besig om, soos ’n chemikus in sy laboratorium, al die rotse saam te smelt wat die 
afwerpsels van die ou wêrelde is. As hulle altyd diep onder in die ingewande van 
die aarde gebly het, sou hulle geen waarde hoegenaamd gehad het nie. Maar in die 
oop wêreld is hulle van onskatbare diens vir die mens. 

Jaar ná jaar deur die verspoelende werking van die reën en riviere en die 
onnadenkende optrede van die mens spoel miljoene tonne vrugbare aarde see toe. 
Indien ons hierdie goeie grond behou het, sou soveel meer plante en bome kon 
gegroei en kos vir mense en diere kon voortgebring het. 

Maar gelukkig vir die aarde se lewende wesens is die natuur onophoudelik besig 
om die nimmereindigende verlies bo op die planeet aan te vul. In die ingewande 
van die aarde word eenstryk gewoel en gewerskaf. Die resultaat is die 
vuurspuwende berge, wat nuwe grond as ’t ware soos bemesting vir die bo-kors 
van die aarde uitstort. Só word die krag van die bo-laag van die grond waaruit ons 
leef, gedurig aangevul en versterk. 

In hierdie lawarots en -as wat die natuur van diep uit die aarde uitspoeg, is daar 
sekere bestanddele waarsonder die mens nooit sal kan bly lewe nie waarsonder 
geen koringstoel of mielieplant of graspolletjie ooit sal kan groei nie. 

Sonder potas, sonder magnesium (wat altwee in ons bloed voorkom), sonder die 
silika wat die stamme van koring en van gras versterk sodat hulle hard is en regop 
kan staan; en waarskynlik sonder die koolsuurgas wat uit vuurspuwende berge 
kom, deur die blare van plante opgeneem word en dan, deur die geheimsinnige 
werkinge van die natuur, tot soliede hout verwerk word— sonder al hierdie dinge, 
en nog veel meer, wat almal uit vuurspuwende berge kom, kan hierdie pragtige 
aardbol van ons nooit voortbestaan nie. 

Natuurlik is die lawa hard en bar kort nadat dit afgekoel het. Maar die natuur bring 
dadelik sy wondergraaf  die reën te voorskyn. Jaar ná jaar, eeu ná eeu, spit en 
bewerk hy daardie harde, barre rots totdat dit in die vorm van vrugbare bemesting 
oor die grond versprei is. As die natuur dus soms ru en vernietigend te werk gaan 
om verlore krag aan die aarde terug te gee, is hy terselfdertyd ’n wonderlik 
hulpvaardige werker.ker. 
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DINK nou aan die merkwaardige feeverhaaltjie elke woord die reine waarheid 

wat ’n mens sal kan vertel oor die avonture van een greintjie potas of enige 
ander mineraal, so groot soos 'n speldekop, in die verwoestende lawastroom 
wat hierbo beskryf is. 

Dink daaraan hoe dit begin as gesmelte rots diep in die maag van die aarde; hoe dit dan opgeruk en oor die 
aarde uitgewerp word; hoe die reën deur al die eeue daarop neer giet en telkens die krag van die greintjie potas 
wegspoel en stadig laat deursypel na die wortels van ’n groot boom. 

Dink hoe dit deur die wortels in die stam van die boom opgeneem word en die volgende jaar tot kosbare hout 
verhard; hoe die boom later afgekap en in die vorm van houtblokke in die wintermaande in ons kaggels 
verbrand word. 

Daar, tussen die as, lê die greintjie potas nou. Saam met die as word dit uitgeskraap en oor die grond 
uitgestrooi. Daar spoel die reën dit in die aarde terug en neem die wortels van die een of ander plant dit op 
sodat dit nogmaals, ná al die avonture, weer plantaardige stof is. 

En dan kom ’n konyntjie, vreet die plant en die swerwende greintjie word deel van die konyntjie. Maar op ’n 
goeie dag skiet ’n wrede valk op die arme konyntjie af en verslind dit. ’n Boer skiet die valk. Dodelik gekwes val 
dit in ’n rivier en word na die see meegevoer. Daar ontbind die liggaam van die valk en die greintjie potas sink 
andermaal in die seewater af en word deel van die modder op die seebodem.   
  

 

En nou, eindig die omswerwinge van die greintjie daar? Moenie glo nie! Niks op aarde bly in dieselfde vorm 
voortbestaan nie. Daardie greintjie kan dalk honderd of duisend jaar op die seebodem bly lê, maar die dag kan 
eindelik aanbreek wanneer die magte van die natuur andermaal begin werk. 

Langsaam maar seker, deur al die vlietende eeue heen, sak die een modderlaag op die ander neer. Deur die 
swaar gewig, of miskien vanweë die hitte binne-in die aarde, verander daardie modderlae tot harde rots. Ná 
eeue kan die natuur dalk besluit om daardie rots weer te smelt en uit te blaas. Deur die bek van ’n 
vuurspuwende berg skiet daardie greintjie weer die lug in, waar dit opnuut die ou proses sal deurmaak en ons 
aarde sal bevrug soos dit duisende jare tevore gedoen het. 

Die natuur kan baie soorte dinge uit dieselfde materiaal vervaardig. Dit kan die greintjie só verwerk en omvorm 
dat dit deel van ’n kosbare edelsteen word. Die mens kan dit dalk uit die rots kap of in ’n rivierbedding uitsif, dit 
poleer en monteer sodat dit eendag in die pragtige ring aan ’n vrou se vinger pryk. 

Dink weer na oor hierdie wonderbaarlike proses: vuur verander die steen die steen word grond die grond voed 
die plant, die plant voed die dier, die dier keer terug tot die aarde die aarde versteen tot klip— en die klip word 
gesmelt deur vuur. Só gaan die proses onafgebroke voort 

Só gebeur dit elke dag, en só moet dit gebeur. Want elke ding wat gebore of geskape word, verander deur die 
tyd en sterf op sy tyd totdat die Laaste Dag van hierdie nietige aardbol eendag sal aanbreek. 

Só verander alle dinge en kom tot ’n einde. Só moet ons liggaam ook verander en sterf maar nie ons nie. Want 
aan ons sterflike liggaam het die Almagtige Vader ’n Siel gegee. Oor daardie siel het al die merkwaardige magte 
van die natuur geen seggenskap nie. Want die Siel is nie soos die liggaam aan tyd en ruimte gebonde nie en 
verdwyn dus ook nie in tyd en ruimte nie. 

Die siel leef ewig voort, want ons is kinders van die Lewende God wat aan elkeen van ons ’n verganklike, 
vleeslike liggaam gegee het, maar aan elkeen ook sy onverganklike bestaan in die Hiernamaals sal skenk. 
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Onthou asb. om vir my artikels of ŉ foto aan te stuur, dit hoef nie ŉ lang artikel te wees nie, deel 

met ons jou ander stokperdjies, ek sal die artikel  skryf en die foto's kom neem, ek is seker daar 

is baie interessante stokperdjies wat deur ons lesers beoefen word.  Trek maar die komberse 

nader  en die deure gesluit , die winter is op ons 

Mooi loop tot volgende keer 

Pieter zs6bvt 


