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Sy was maar ‘n skamele ses jaar oud toe ek haar vir die eerste keer ontmoet het. Ek ry 
gewoonlik die vier kilometer af strand toe elke keer as ek voel dat die wêreld vir my te klein 

begin word. Sy was besig om ‘n sandkasteel of iets te bou en net toe sy opkyk, kyk ek in die 
pragtigste blou ogies, so blou soos die see self. 

“Hallo” sê sy. Ek antwoord met die knik van die kop, nou nie juis in ‘n bui om te bodder met 

‘n klein dogtertjie nie. “Ek bou”, sê sy. “Ja, so sien ek, Wat bou jy?“ Ek gee nou nie juis om 
wat sy bou nie…. “Aag ek weet nie, ek voel maar net lus om in die sand te speel”. 
Die idée trek my nogal aan en ek trek my skoene uit. ‘n Strandlopertjie sweef verby. 

“Dis ‘n vreugde” sê sy. “Dis ‘n wat?” “’n Vreugde, mamma sê dat ‘n strandlopertjie vir ‘n 
mens vreugde bring.” 

Die strandlopertjie verdwyn oor die duin. “Koebaai vreugde”, mompel ek vir myself, “Hallo 

pyn!” ek draai om, om te loop. Depressie het aan my geknaag – my lewe was ‘n gemors. 
“Wat is jou naam?” hierdie dogtertjie gaan nie maklik tou opgooi nie. “Robert”, sê ek, 

“Robert Patterson.” “Ek’s W endy…,ek is ses.” “Hallo  W endy.” Sy giggel, “Jy’s snaaks”. 

 Ek lag ten spyte van die donker wolk wat oor my gemoed hang, en ek stap aan. 
Haar klokhelder giggel-laggie volg my. “Kom weer oom Robert”, skree sy, “kom weer sodat 

ons nog ‘n gelukkige dag kan hê!” 

Na ‘n paar dae van onbeheerbare ‘Boy Scouts’, verstreurende vergaderings en ‘n ou  
kranklike moeder, het die son een oggend so vrolik geskyn dat ek die skottelgoedwater van 

my hande afgeskud het en toe sê ek vir myself: “Robert jy het ‘n strandlopertjie nodig”. Die 
heerlike sout seelug wag vir my en ek gryp my jas. Die windjie is ysig, maar ek stap aan en 
probeer die rustigheid van die strand indrink, daardie rustigheid wat ek so bitter nodig het. 

“Hallo oom Robert!” roep sy my. “W il jy kom speel?” 
“Wat het jy in gedagte?” Ek voel half vies vir hierdie inbreuk op my gedagtes. “Aag ek weet 

nie…wat dink jy?” “Wat van kennetjie?” vra ek half sarkasties. 

Haar klokhelder laggie weerklink oor die strand. “Ek ken nie daai speletjie nie.” 
“Nou maar dan loop ons sommer.” Ek kyk af na die lewendige klein figuurtjie en ek kan nie 

help om die delikate bleek gesiggie raak te sien nie. “Waar bly jy?” 

“Daar anderkant”, sê sy en beduie in die rigting van ‘n paar somerhuisies. 
Dis baie snaaks dink ek, om in die winter in somerhuisies te kom bly…  

“En waar gaan jy skool?” 

“Ek gaan nie skool toe nie, mamma sê ons is met vakansie.” 
Sy babbel aanmekaar terwyl ons met die strand afstap, maar my gedagtes is baie vêr weg.  

Voor ek later huistoe ry, sê W endy vir my dat dit ‘n baie lekker dag was. Ek glimlag vir haar, 

snaaks genoeg voel ek ook sommer baie beter. 
Drie weke later jaag ek af strand toe. Dinge het nou net te veel vir my geraak en ek is nie in 
‘n bui om eens vir W endy te groet nie. Ek sien iemand op die somerhuisie se stoep sit – seker 

Wendy se ma – en ek voel asof ek vir haar wil skree: “Hou jou dogtertjie asseblief vandag 
tuis!” ek stap gejaag, maar Wendy haal my in. “Asseblief, nie vandag nie!”, snou ek haar 
toe, “Ek wil vandag alleen wees!” Sy lyk vandag onnatuurlik bleek en uitasem. “Hoekom?” 

vra sy my.  

STRANDLOPERTJIE BRING VREUGDE 

Vervolg op bladsy 7 

3333     



4444     

Aan al ons borge, mede radioamateurs en almal 
wat ons Teenspanning lees. 

Mag seëninge soos seine julle ore bereik. 
Mag kragbronne vol voorspoed julle omring. 

Mag radio-golwe vol geluk en lugdrade vol respek 
jul deel wees. 

QSL kaarte vol goeie gesondheid groei. 
Dit is ons 2010 uitsending vir julle elkeen. 

Mag dit alles naald-in-die-hoek wees met 'n groot 
frekwensie van God se genade.  

'n Wonderlike nuwe jaar vol vreugde, vrede en 
God se liefde word julle almal toegebid. 
Voorspoed en beste wense van ons almal. 

Die MRK span.  

’n Groot deurbraak is gemaak vir alle Afrikaans-sprekende mense in 

ons land, deurdat die Suid-Afrikaanse Radio Liga (SARL) se Ra-

dioamateur Eksamen (RAE) handleiding nou uiteindelik in ons eie 

taal beskikbaar is. 

Onder leiding van Marten du Preez, ZS6ZY is die handleiding wat uit 

30 hoofstukke bestaan en meer as 250 bladsye bevat, deur homself 

en ander lede van die Magalies Radioamateur klub in Afrikaans  

vertaal. 

Hierdie projek wat meer as drie jaar geduur het, is iets waarop ons 

werklik trots is. Baie dankie aan Marten en sy span. 

Hierdie handleiding is nou vir almal se gerief beskikbaar op ons 

webwerf by www.zs6mrk.org. 

Lank lewe ons afrikaner volk - Staan trots in ons taal!  



 

 

RRRR    
adioamateurs is mense wat as 
stokperdjie, tweerigtingradio’s 

en ander toerusting gebruik om met 
mede radioamateurs oral oor die 

wêreld te kommunikeer. Vir  

sommige is die gesels die ding wat 
hulle geniet, vir ander is dit  die 

tegnologie waarmee hulle kan speel. 

Al die nodige toerusting kan gekoop 
word, maar baie amateurs geniet dit 

om van hulle eie toerusting te  

ontwerp en te bou. Van die doelwitte 
van die stokperdjie is om  

eksperimentering aan te moedig, en 

om noodkommunikasie te verskaf 
wanneer ander kommunikasiemiddele 

faal vanweë storms of ander rampe. 

A 
mateurradio word deur meeste 
regerings in die wêreld  

verwelkom. In sulke lande bestaan  

nasionale organisasies soos die Suid-
Afrikaanse Radioliga of die Amateur 

Radio Society of India wat help met  
opleiding en ander sake wat die  

amateurs saambind. 

E 
lke amateur moet eksamens 
slaag om 'n lisensie te bekom. 

Daar is gewoonlik verkillende  

lisensies wat verskillende voorregte 
toelaat. Die lisensie word gewoonlik 

uitgereik deur die nasionale departe-

ment waaronder radiokommunikasie 
val. In Suid-Afrika word lisensies 

deur die Onafhanklike Kommuni-

kasie Owerheid van Suid-Afrika  
(OKOSA) uitgereik. Elke lisensie 

gaan gepaard met 'n roepsein soos 

ZS6BTV. Die letter(s) voor die  

nommer identifiseer die land waar die 
amateur gelisensieer is.  

Suid-Afrikaanse roepseine begin met 
ZU, ZR of ZS. Die roepsein is die 

primêre manier waarop die amateur 

hom of haarself op die lug  
identifiseer. In Indië word lisensies 

deur die Wireless and Planning and  

Coordination Wind (WPC) uitgereik 
en begin met VU en AT. 

Radiogolwe neem hulle plek in, in 

die elektromagnetiese spektrum.  
Behalwe radiogolwe sluit  die  

spektrum ook verskynsels in soos lig, 

x-strale, gammastrale, en so aan. 
Amateur’s het, deur internasionale 

ooreenkoms, klein stukkies van die 

radio spektrum wat hulle mag  
gebruik. Elke deel van die spektrum 

het ander radio propagasie-

eienskappe, en kan dus vir 'n ander 
kommunikasiemetode gebruik word. 

So kan mens dus toerusting en radio 
frekwensies kies wat jou met jou 

buurman 'n paar kilometer in die pad 

af kan laat praat, of jy kan jou sein 
oor 'n paar duisend kilometer laat reik 

deur die ionosfeer as 'n spieël te  

Gebruik, of deur van 'n amateur-
satelliet gebruik te maak. 

A 
mateurs gebruik 'n verskeiden-

heid toerusting, van klein  
draagbare radio's met 'n paar watt 

uitset tot radio's met versterkers wat 

om-en-by 'n 1000 Watt na die  
antenna toe kan stuur. Rekenaars is 

ook gereeld deel van 'n amateur se 

stasie. 
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Op Donderdag 22 Oktober 2009 het ‘n groepie voornemende radioamateurs by die Hoër 

Tegnologiese Skool John Vorster bymekaar gekom, om teen 19h00 die RAE 
(Radioamateur Eksamen) af te lê. 

Om die studente op hulle gemak te laat voel, het MRK se voorsitter, Johan ZS6JPN, hulle 
toegespreek, en Johann ZS6PSS, het die nuutste Teenspanning met ‘n briefie aan hulle 

uitgedeel. 
Paul Ras ZS6PR, het soos reeds die afgelope klompie jare weereens dit op hom geneem 

om die hele RAE te hanteer. Van klaskamers se reël, die vraestelle se vervoer , hantering 
en bewaring, en ook die reël van hulp toesighouers. Sy jarelange ondervinding hiermee 

was duidelik te sien. Agtien studente waaronder ‘n paar geharde 
baarde, was ingeskryf met kleine Dané, skaars 11 jaar oud, 

dogter van Quartus ZS6QDW en René, wat in ‘n ander 
klaskamer ook die eksamen af gelê het. Wat merkwaardig was 

omtrent haar eksamen, is nie haar ouderdom nie, maar die feit dat 
die vrae mondelings aan haar voorgel ees was deur Marco 

ZS6MJ, en ‘n baie streng Johan ZS6JPN wat ‘n wakenede oog 
oor dit alles gehou het. 

Om seker te maak dat alles vlot verloop het, is haar eksamen ook 
op band opgeneem. 

Oom Pieter ZS6LC het duidelik sy hande vol gehad met die 
vraestelle. Behalwe vir toesien dat die antwoordstelle terug 

besorg word, moes hy ook sorg dat die eksamen-nommers nagegaan, studente se adresse 
korrek is, en dan afsprake reël met 

diegene wat nog nie die HF-toetse 
ondergaan het nie, om dit so spoedig 

moontlik te doen. Dan was daar ook 
nog die studente wat nie op moontlike 

roepseine besluit het nie wat gehelp 
moes word. 

‘n Groot dank van waardering moet 
gaan aan die lede van MRK wat 

teenwoordig was: 
Paul Ras ZS6PR 

Pieter Scholtz ZS6LC 
Marten du Preez ZS6ZY 

Johann du Plessis ZS6PSS 
Thys Maree ZS6MJM 

Chris Smit ZS6FCS 
Johan Nel ZS6JPN 

Marco Nel ZS6MJ 
Hein ZS6HDV 

En laastens, maar nie die minste nie, 
Quartus de Witt, ZS6QDW  

Dané het nie op haar laat wag nie, en het 

spoedig haar eerste kontakte op die lug begin 
bewerkstellig na sy haar roepsein, ZU6DD 

bekom het. Dané (foto inlas) is amptelik die 
klub se jongste radioamateur en aangeteken op 

die ouderdom van elf 
jaar. Haar ma, René 

het ook die RAE 
suksesvol afgelê en 

spog met die 
roepsein, ZU6MA. 

Die Magalies 
radioamateur klub 

kan nou met trots die 
hele De Witt 

huisgesin welkom 
heet. 

Wel gedaan - dit wil gedoen wees! 
Dané verdien Teenspanning se voorblad. 

Dané ZU6DD 

6666     



 

 

Ek gaan staan, draai om na haar, en skree: “Want my ma is 
dood!” Skielik wonder ek waarom ek dit vir hierdie kind vertel. “O”, sê sy saggies, “dan is dit 

‘n slegte dag.” “Ja”, sê ek “en gister, en eergister, en….aag gaan tog net weg!” “Was dit 
seer?” Sy gaan nie ophou nie. 

“Was wάt seer?” Ek is moedeloos, met die dogtertjie en met myself. “Toe sy dood is?” 

“Natuurlik was dit seer!” kap ek terug, sonder om die bedoeling agter haar vraag te verstaan. 
Ek draai om en stap haastig weg, versonke in my eie seer gedagtes. 

‘n Maand of wat later, toe ek weer op die strand kom, was sy nie daar nie. 

Ek voel skuldig en skaam oor my gedrag, en… ek het haar nogal gemis. Ek stap na die 
strandhuisie toe en klop aan die deur. ‘n Vrou maak oop. “Ek is Robert Paterson”, sê ek, “ek 

mis jou dogtertjie só vandag en ek het net gewonder waar sy is.” 

“O ja meneer Paterson, kom in asseblief. W endy het so baie van jou gepraat. Ek is so jammer 
dat ek toegelaat het dat sy jou pla. As sy ‘n oorlas was – dan vra ek om verskoning.” 

“Aag nee wat, sy is so ‘n borrelende klein dogtertjie.” En skielik besef ek dat ek werklik 

bedoel wat ek sê. “W endy is verlede week dood, meneer Patterson. Sy het bloedkanker gehad 
– het sy jou nie gesê nie?” 

Skielik draai die wêreld om my en ek gryp haastig vir ‘n stoel. Ek is sprakeloos. 

“Sy was so lief vir hierdie strand, en toe sy vra dat ons hierheen kom, kon ek nie nee sê nie. Sy 
het soveel beter hier gelyk, en hier het sy baie gelukkige dae gehad. Die laaste paar weke het 

sy baie vinnig agteruit gegaan.” Haar stem bewe. “Sy het iets vir jou gelos…as ek dit net kan 
opspoor. Sal jy omgee om ‘n bietjie te wag – ek soek dit net gou?” 

Ek knik my kop – ek soek vir woorde – maar hulle ontbreek. W at sê ek vir hierdie pragtige 

jong vrou? Sy gee vir my ‘n vuil koefert met ‘Oom Robert’ opgeskryf in groot kinderletters. 
Binne is ‘n tekening in helder kleure – ‘n geel strand; ‘n blou see en ‘n bruin voël, en 

onderaan die woorde: “’n Strandlopertjie om geluk te bring”. 

Ek kan die trane nie keer nie, en hierdie klip-hart van my wat lankal vergeet het wat dit is om 
lief te hê, kraak en breek. Ek neem W endy se ma in my arms: “Ek is so jammer, so bitter, 

bitter jammer”, is al wat ek kan uitkry, oor en oor, ...en saam huil ons.... 

 
Daardie kosbare prentjie is geraam en hang in my studeerkamer. Ses woorde – een vir elke 
jaar van haar kort lewetjie – sê vir my van harmonie, dapperheid en ‘n onvoorwaarlike liefde. 

‘n Geskenk van ‘n dogtertjie met see-blou oë en hare die kleur van seesand – sy het my geleer 
van die geskenk van ware liefde. Hierdie ware verhaal is opgeteken deur Robert Patterson. 
Dit het meer as twintig jaar gelede afgespeel en hierdie insident het sy lewe onherroeplik 

verander. Ons kan hieruit leer dat ons tyd moet maak om die lewe te geniet en tyd moet maak 
vir mekaar. 

Die lewe is so gekompliseerd – die gejaag, en elke dag se probleme en traumas kan maak dat 

jy fokus verloor en van die dinge wat regtig saakmaak vergeet. Gee vir die mense in jou lewe 
waarvoor jy lief is vandag ‘n ekstra drukkie, net om te sê dat jy omgee en vir hulle lief is.  

Stap ‘n  draai in die tuin en ruik aan die blomme. Drink die skeppingswonder van God in en 

gee aan Hom die eer. 
Wendy het nie maar toevallig op Robert se pad gekom nie – daar is nie so ‘n ding soos toeval 

nie. Sy was daar met ‘n doel. So bring die Here dinge op ons pad met ‘n doel – soms is dit nie 
lekker nie, soms raak dit daar diep binne in jou bors, waar ‘n waslap nie kan was nie, aan jou 

hart. Maar sien die hand van God daarin en dank Hom daarvoor. 

 
Ek bid vir jou ‘n Strandlopertjie-dag toe. In die hemel sal ons die volmaaktheid vind waarna 

ons nog altyd gehunker het. 
Daar sal gesondheid, lewenskrag, kennis, vreugde, aanbidding, liefde en volmaktheid wees.  

Vervolg vanaf bladsy 3 
STRANDLOPERTJIE 
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Datum Onderwerp Verantwoordelike persoon 

Januarie 1010 Deon. Antennas & radio’s Sam ZS6JZ 

Februarie 1010 ‘n Lewendige demo van 
Die PTA WUG 

Nico ZS6OI 

Maart 1010 Jakkalsjag Johan Z6JPN 

April 1010 Uitsendings van Planete, sterre en 
die Melkweg 

Nick ZR6NSP 

Mei 1010 Nooddienste/ambulans Marco ZS6MJ 

Junie 1010 Hein ? Chris ZS6CVE 

Julie 1010 Balun ? Johan ZS6PSS of Thomas 

Augustus 1010 AJV Johan ZS6JPN 

Roepsein: Roepsein: Roepsein: Roepsein:  ZS6MRK 

Herhaler:Herhaler:Herhaler:Herhaler:  145.750 MHz. 51.750 MHz. 438.750 MHz. 438.575 MHz. 
Posbus:            Posbus:            Posbus:            Posbus:             1492 Pretoria 0001 
Bank:              Bank:              Bank:              Bank:               ABSA Tak 335045 
Rek no:           Rek no:           Rek no:           Rek no:            Tjek 0600 162020 
Klubhuis:        Klubhuis:        Klubhuis:        Klubhuis:         hv. Mills & Breyer laan Waverley.  
Webblad:         Webblad:         Webblad:         Webblad:          www.zs6mrk.org - volg skakel na ons nuwe webblad!volg skakel na ons nuwe webblad!volg skakel na ons nuwe webblad!volg skakel na ons nuwe webblad!     
EEEE----pos:              pos:              pos:              pos:               zs6mrk@telkomsa.net 
Byeenkomste:  Byeenkomste:  Byeenkomste:  Byeenkomste:   Gewoonlik die 3de Saterdag van elke maand by die Klubhuis      
  behalwe wanneer anders aan gekondig.  
Bullitins:  Bullitins:  Bullitins:  Bullitins:   Sondae 11:15 op die onderskeie Herhalers sowel as 14,225MHz ESB. 
  Echolink via ZS6FCS. (Volg aangeduide skakels) 
  Woensdae 19:30 heruitsending op 145.750 FM en 3,640 MHz ESB. 
  Luister op Woensdae aande net na die bulletin heruitsending 19:30 op  
  145.750 FM na tegniese besprekings en neem saam deel.  
  Elke 2de Woensdag aand om 19:00 is dit die bulletin van ZS6JVT.  
  Die stem van ons jeug. 
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MRK onderwerpe en jaarbeplanning vir 2010 

Magalies radioamateur  Klub het beide bene van die  
BHF/UHF kompetisie in 2009 loshande gewen. 

 



 

 

Derde belofte van tien.    Derde belofte van tien.    BELOFTES VAN JESUSBELOFTES VAN JESUSBELOFTES VAN JESUSBELOFTES VAN JESUSBELOFTES VAN JESUSBELOFTES VAN JESUSBELOFTES VAN JESUSBELOFTES VAN JESUS   

As jy My liefhet, As jy My liefhet,   

sal My naam nooit ’n vloekwoord oor jou lippe kan wees nie, sal My naam nooit ’n vloekwoord oor jou lippe kan wees nie,   

maar in alle omstandighede deur jou eerbiedig en gerespekteer maar in alle omstandighede deur jou eerbiedig en gerespekteer 

word!word!   

As jy lid van die klub is & jou naam nie hier genoem is nie, laat weet asseblief enige 

komiteelid dat ons dit kan regstel, en ons databasis kan bywerk! 

Veels geluk aan ons lede wat herdenkings en/of verjaarsdae vier. 
15 November Verjaarsdag van Dylan, ZU6D. Seun van Quartus en René. 
17 November Verjaarsdag van Nick, ZR6NSP. 

17 November Verjaarsdag van Johann, ZS6PSS. 

25 November Huweliks herdenking van Nico ZS6OI met Cyrillene. 
26 November Verjaarsdag van Theo, ZS6TEO. 

26 November Verjaarsdag van Dané, ZU6DD. Dogter van Quartus en René. 
27 November Verjaarsdag van Frikkie, ZR6APL. Seun van Pieter, ZS6LC en Louise. 

30 November Verjaarsdag van Marco, ZS6MJ. 
2 Desember Huweliks herdenking van Pieter, ZS6LC met Louise. 

5 Desember Verjaarsdag van René, ZU6MA, LV. Van Quartus, ZS6QDW. 

6 Desember Verjaarsdag van Erica, Dogter van Johan, ZS6JPN en Jenny, ZS6JWN. 
7 Desember Verjaarsdag van Soné, Dogter van Johan, ZS6PSS en Kobie. 

8 Desember Verjaarsdag van Anelinne, LV. Van Sam, ZS6JZ. 
8 Desember Verjaarsdag van Elrika, ZS1BEL. LV. Van Ben ZS1BEN. 

10 Desember Verjaarsdag van Lezanne, Dogter van Elize, ZS6ELZ. 
15 Desember Huweliks herdenking van Johan, ZS6JPN met Jenny, ZS6JWN. 

15 Desember Huweliks herdenking van Sam, ZS6JZ met Anelline. 
21 Desember Verjaarsdag van Juandré, Seun van Marco, ZS6MJ en Andrietté, ZS6AN. 

21 Desember Verjaarsdag van Felix, Seun van Marten, ZS6ZY en Gertie. 

23 Desember Verjaarsdag van Evette, Dogter van Johann, ZS6PSS en Kobie. 
24 Desember Verjaarsdag van Marten, Kleinseun van Marten, ZS6ZY en Gertie. 

27 Desember Verjaarsdag van Hester, LV. Van Albert, ZR6VON. 
30 Desember  Verjaarsdag van Werner, Seun van Johan, ZS6JPN en Jenny, ZS6JWN. 

1 Januarie 2010 Verjaarsdag van Angelina, dogter van Gerrie, ZS6GSB en Hannetjie. 
1 Januarie  Verjaarsdag van  Carolina, dogter van Gerrie, ZS6GSB en Hannetjie. 

1 Januarie  Verjaarsdag van Jennie, ZS6JWN. LV van Johan, ZS6JPN. 
3 Januarie  Verjaarsdag van Felix, kleinseun van Marten, ZS6ZY en Gertie. 

3 Januarie  Verjaarsdag van Gerhard, skoonseun van Pieter, ZS6LC  en Louise. 

6 Januarie  Verjaarsdag van Gert Coetzee, ZS6GJC. 
9 Januarie  Huweliks herdenking van Paul Ras, ZS6PR met Cicille, ZS6CJR. 

11 Januarie  Verjaarsdag van Tiaan, seun van Gert, ZS6GVE en Dina. 
12 Januarie  Verjaarsdag van Andrietté, ZS6AN. LV van Marco, ZS6MJ. 

15 Januarie  Verjaarsdag van Doréne, kleindogter van Pieter, ZS6LC en Louise. 
16 Januarie  Huweliks herdenking van Peet, ZR6PGN met Diane. 

19 Januarie  Verjaarsdag van Somarie, dogter van Gert, ZS6GVE en Dina. 
20 Januarie  Verjaarsdag van Karlien, dogter van Thys, ZS6MJM en Koba, ZS6CMA. 

24 Januarie  Huweliks herdenking van Pieter, ZS6BVT met Maryna.. 

24 Januarie  Verjaarsdag van Johan, ZS6JPN> 
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In Engeland is die vervaardiging van Televisie-ontvangers onlangs 
gestaak. Donderdag 22 Augustus 2009 het die laaste TV ontvanger die 

vervaardigingslyn, by die Toshibafabriek in Plymouth verlaat. 

Dit was die einde van `n tegnologiese era wat die uitvinding van die 

TV- ontvanger in Engeland betref.  

Die Engelsman, John Logie Baird is die man wat die eerste TV- 
ontvanger in die wêreld uitgevind het. In 1926 stel Baird die eerste 

TV-stel aan die wêreld bekend.  

Die Baird TV maatskappy was die wêreld se enigste erkende TV 

vervaardiger aan die einde van die 1920`s. 

Die Baird maatskappy se MODEL B TV was ook die wêreld se eerste 
massa vervaardigde kommersieële TV-stel. 

In die VSA het min mense nog gehoor van die Baird kêrel. Daar was 

egter `n aparte oorlog tussen twee Amerikaners aan die gang oor wie 

die eerste TV-stel in Amerika vervaardig het. 

Die twee persone is onder andere Vladimir Zworykin, `n Russies 
Amerikaanse uitvinder wat vir Westinghouse en later ook vir RCA 

gewerk het. 

Die tweede 

persoon is Philo 

Farnsworth, `n 
uitvinder van die 

staat UTAH. 

Die duplisering 

van werk van die 

bg. twee here, het 
uiteindelik tot `n 

hewige hofstryd 

gelei. 

Farnsworth het as wenner uit die stryd getree, toe die hof beslis het dat 

die patentregte vir uitvinding van die TV-stel in Amerika, aan hom 
toegeken moes word.  

10101010    

Voorsien deur Johann. ZS6PSS. 



 

 

Antenna rigting aanduiding met 
‘n digitale meter 

 
Ek het ’’n probleem ondervind 
met my rigting aanwyser se eenheid wat bo-op die mas 
foutief geraak het.  
Geen onderdele is beskikbaar nie en moet by die museums 
gesoek word. 
Omdat ek belang stel in meteor sein voortplanting en ook 
AMA (Aard-Maan-Aard) het ek gesoek na ‘n akurate  
oplossing. Ek het op die internet gaan soek, maar almal vra jou  
kredietkaart nommer. Die eenhede was ook in Euro en Dollar wat dit 
nog moeiliker bekombaar gemaak het. Na vele gesukkel het iemand uit 
Swede vir my iets uit ‘n artikel gestuur wat hy self met baie sukses  
gebruik. Die koste was minimaal, en dit is baie akuraat. Die eenheid 
lees in grade en is binne een graad akkuraat. Dieselfde ontwerp kan ook 
vir elevasie gebruik word.  Dus is dit ideaal vir AMA en ook satelliet-
werk.Die duurste item was die linieêre weerstand wat bo-op die mas 
kom.  Die res is goedkoop.  Al wat benodig word is: 
�      1 x 50k verstelbare weerstand (Multidraai tipe wat op ‘n PC Bord 

gemonteer kan word. – R10.00). 
�      1 x 5k verstelbare weerstand (soos bo. – R10.00) 

1 x 5k verstelbare weerstand (Linieere tipe.   
Die is baie duur en het my R86-00 plus BTW gekos). 

�      7808 spannings reguleerder. 
Die 50k en 5k verstelbare weerstande word gebruik vir die kalibrasie 
onder in die hok.  Die linieêre weerstand word bo-op die mas gebruik.   

Die stroombaan het 
ander komponente ook 
nodig maar wat nie 
meer beskikbaar is 
nie.  Ek het dit gebou 
en dit werk soos ‘n 
droom.   

Dankie aan die Boland radioamateur klub 

vir hierdie inligting op jul web 
www.bak.co.za 

11111111    
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Die 5k word gebruik om die 
0 grade te stel.  Die 50k weerstand word gebruik om die 360 grade te 
stel.  Stel dit totdat jy 0.360 volt op jou digitale meter lees.  Die meter 
wat ek gebruik is ‘n Fluke.  As jy die antenna weer terugdraai na 0 
grade moet jy net weer finaal stel en dan is die eenheid gekalibreer.Die 
spanning moet baie stabiel wees.  Ek het ‘n 8 volt reguleerder ingesit 
want die 220 volt verander baie by my “ARK” (Amateurradio kamer). My 
toevoer is 12 volt wat na 8 volt gereguleer word.  ‘n 5 volt reguleerder 
sal ook werk. Ek het net een problem, en dit is dat indien jy oor die 0 
grade na die westekant beweeg, dan lees dit ‘n negatiewe waarde.  Dit 
is nie ernstig nie want met ‘n sakrekenaar kan jy dit net van 360 aftrek 
en jy het die ware aanduiding.  Ek gebruik sommer ‘n gradeboog vir 
mak liker uitwerking.  Die eenheid is vir Europa ontwerp wat altyd suid 

kyk en dit werk dus 
agterstevoor by 
ons. 
Deur ‘n 0-100 milli-
ampere meter in 
die plek van die 
Fluke te gebruik 
kan elevasie op die 
selfde prinsiep ge-
lees word.  0 mA is 
0 grade en 20 mA is 
20 grade 

elevsie.  Eenvoudig en simpel. Die 5k word weereens vir 0 grade  
kalibrasie gebruik en die 50k vir die 90 grade kalibrasie. 
Hierdie metode is baie akuraat en dit werk.  Die verhouding tussen jou 
mas diameter en die weerstand se diameter maak ook nie meer saak nie 
want 0 grade is 0 grade en 360 grade is 360 grade en tussen in is ook 
presies reg.  Maklik en goedkoop. 
Nou kan jy jou klankkaart interskakel eenheid regkry, en ook begin om 
meteor sein voortplanting, AMA werking, asook die tropo en watter  
modus ook al mag bestaan, te verken. 
Vir die wat nie ‘n roteerder kan bekostig nie, stel ek sommer ‘n hek 
oopmaak motor voor.  Ek gebruik een op my mas en is baie tevrede 
daarmee.  Die rem is net nie beskikbaar nie maar daar kan maklik iets 
geprakseer word om te voorkom dat die wind jou stelsel rondwaai.  

Antenna rigting vervolg vanaf bladsy 11 

Berig deur Johan le Roux ZS1RX 
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Minimum loon van 1 Desember 2009 met 7% verhoog.  

Die mini mum loon wat wer kgewers aan 
huiswer kers moet betaal, word op 1 Desember 
met 7% verhoog. 

Die loon verskil na gelang van di e gebied waar die 
aantal ur e wat die werker werk. 
In gebied A moet wer kers, wat meer as 27 uur per 
week vir een wer kgewer wer k, voortaan R1 442,86 
per maand ( of R 7,40 per uur) pleks van R1 

340,95 per maand (of R6.88 per uur) betaal word. 
Die wat minder as 27 uur per week vir een 
wer kgewer wer k, moet voortaan R8,74 per uur kry 
teenoor die huidige R 8,12 per uur. 
In gebied B moet wer kers wat meer as 27 uur per 

week vir een wer kgewer wer k, voortaan R1 191,78 
per maand (R6,11 per uur) betaal word, pleks  van 
R1 097,40 per maand (R5,63 per uur). 

Volgens die departement van arbei d geld die 
mimi mum lone vir di e volgende werkers: 
...alle huiswer kers in Sui d-Afrika; 

huiswer kers wat deur wer kverskaffingsdienste i n 
diens geneem is; 
...onafhanklike kontrakteurs wat huishoudelike 
wer k doen; 
...mense wat in ‘n private huishouding omsien na 

kinders, ouer mense, siek mense, swak mense en 
gestremde mense; en 
...mense wat motorbestuurders vir ‘n huishouding 
is. 
Meer inligting oor wetgewing wat onder meer die 

verskillende soorte verlof  en oortydbetaling betr ef, 
is op die departement se webtuiste beski kbaar.  

WERKERS is geregtig op oortydbetaling en/of tyd 
af vir oortyd wat hulle gewer k het. 
Oortydwer k is die wer k wat gedoen word buite di e 

maksi mum van 45 uur se werk per week. 
As die werker vyf dae per week werk, mag die 
wer kdag nie l anger as nege uur wees nie. As di e 
wer ker meer as vyf dae per week wer k, mag die 
wer ksdag nie l anger as agt uur wees  nie. 

Verder mag ‘n werkdag ni e 

langer as 12 uur, oortyd ingesluit,  wees nie. 
Die maksi mum getal uur oortyd per week is 15. 
Oortyd kan op die volgende maniere betaal wor d: 

een en ‘n half keer di e gewone loon; 
die gewone loon en mi nstens 30 minute betaalde 
tyd af vir el ke ekstra uur gewer k; 
negentig minute betaalde tyd af vir el ke uur oortyd 
gewer k. 

GEBIED A 
Bergrivier, Breërivier, Buffalostad, Kaap Agulhas, 
Cederberg, die stad Kaapstad, Drakenstein, 

Ekurhul eni, Emalahl eni, Emfuleni, Ethekwini,  
Gamagara, George, Hibuscus, Karoo-Hoogland, 
Johannesburg,Kgatelopele, 
Khara Hais, Knysna, Kouga, 
Kungwi ni, Langberg, Lesedi, 

Makana, Mangaung, 
Matzikama, Metsi maholo, 
Middelburg, Midvaal, Mngeni,  
Mogale, Mosselbaai,  
Msunduzi,   

 
Mtubatuba, Nama Khoi, 
Nelson Mandela metropool, 
Nokeng tsa Taemane, 
Oudshoor n, Overstrand, 

Plettenbergbaai, 
Potchefstroom, Randfontein,  

Richtersveld, Sadanhabaai, Sol Plaatjie,  
Stellenbosch, Swartland, Swellendam, 
Theewaterskloof, Tshwane, Umdoni, uMhlathuze 

en Witzenberg. 
GEBIED B: Die r es van Suid-Afri ka. 

Werkers op oortydbetaling geregtig  

Woon jy in gebied A of B?  

Gebied bepaal werker se salaris 
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Inligting verkry   uit die Volksblad koerant van Donderdag 26 November 2009 Deur Aldi Schoeman 



Varktjops met piesangs 

Sous 
200 ml tamatiepuree, 12,5 ml Worcestersous, 25 ml suurlemoensap sout na 

smaak.1 fyngekapte ui, 

Meng al die bestandele van die sous. 
4 varktjops 2 patas, geskil en in skywe gesny, 12,5 ml olie 25 ml bruin suiker 

4 naeltjies 12,5 ml botter, 2 piesangs, in skywe gesny 
Laat die vleis 1-2 uur lank in die sous lé. Steek 'n naeltjie in elke tjop.Pak in 

'n oondskottel wat met die olie gesmeer is. Pak die piesang- en patatskywe 
bo-oor. Strooi die suiker oor. Stip met botter en bak in 'n matige 

oond 180°C (350 °F) totdat die vleis sag en bruin is. 
Lewer 4 porsies.  

Hoender met Hoender met Hoender met Hoender met 

piesang en piesang en piesang en piesang en 

spekspekspekspek     

 

50 ml meelblom 1,5 
kg hoender in stukke gesny. 10 ml Uiesout 250g spek, gesnipper. 5 ml 

Paprika 250 ml hoenderaftreksel, 8 piesangs. 
Meng meelblom, uiesout, paprika en peper en rol diehoenderstukke in die 

mengsel.Plaas die gesnipperdespek op die bodem van 'n kastrol. Rang-
skik die hoenderstukke daarop en giet die hoenderaftreksel oor. 

Sny vier van die piesangs in 1 cm-skywe en voeg by die inhoud van die  
ka strol. Plaas die deksel op die kastrol en kook stadig vir 1 1/2 uur. 

Sny nou die res van die piesangs in kwarte en voeg dit ook 
by die hoender. Laat nog 30 min stadig kook.Draai die hoenderstukke 

gereeld om. 
Plaas die hoender op opskep skottel en skep die spek en 

piesang daaroor voordat dit voorgesit word. 
Lewer 6 porsies.  
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AFRIKA SE HEMELRUIM 
 

Sutherland is nie net die koudste klek in Suid-Afrika nie. Nee, dit  

huisves ook die grooste teleskoop in die wêreld! 
Sout vir die aarde 

SALT mag wel na sout klink, maar dit staan eintlik vir “Southern  

African Large Telescope”. Dit is wat die teleskoop by Sutherland  

genoem word. ALT is deur ‘n vennootskap van Suid-Afrikaners, Pole, 

Duitsers en Amerikaners gebou. Mark Shuttleworth het bewys dat 
kinders van Afrika ook maar groot kan droom oor die ruimte. 

Die skerpste oë 

Vanaf 2005 is daar skerper oë in Afrika as ooit en die hemelruim lê 

oop soos ‘n oeroue boek vol splinternuwe stories. 

Galileo Galilei kan maar sy verspotte teleskoop bêre! Hier in Suid-
Afrika het ons een waarmee jy ‘n kersvlam op die maan kan sien 

brand. En waar is die wonderinstrument nogal? Net buite die klein  

Karoodorpie, Sutherland, staan die splinternuwe sterrewag. 

Sessydige lens. 

Gedurende November van die jaar kan ons hier in Suid-Afrika op ‘n 
helder nag met ‘n gewone vêrkyker die vier mane van Jupiter sien. Dit 

is die mane waaroor Galilei so opgewonde geraak het. Dink net hoe 

sou sy hart geklop het as hy ‘n teleskoop met ‘n sessydige spieêllens 

van 11 meter in deursnee gehad het. Dit is hoe groot die lens van die 

teleskoop by Sutherland is. Dit is ook twintig keer sterker as enige  
ander teleskoop in Afrika. Maar dan het Galilei heel waarskynlik ook 

nie R140 miljoen gehad om vir hierdie 

teleskoop te betaal nie. 

Nuwe ontdekkings 

Nog ‘n belangrike vraag is of daar  
ander planete is waar lewe, soos ons dit 

hier op aarde ken, kan ontwikkel. Met 

die antwoord gaan SALT beslis ook 

help.  
Vervolg op bladsy 16 
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SumbandilaSat opstel kompetisie - datum verleng  
 

Op versoek deur die Gautengse onderwys departement, is 

die opstel kompetiesie vir die SumbandilaSat, SO67, 

se bekendstelling uitgestel tot 28 Februarie 2010 om 

sodoende aan leerlinge die kans te gee om deel te neem na 

hul terugkeer van die Desember vakansie. 

Die hoof prys is ‘n Acer Aspire 1 Notaboek en ook baie 

ander troospryse, insluitend boustelle en Symantec 

sagteware. 

Vir meer besonderhede besoek www.amateurradio.org.za  

Onlangs moes ons hoor dat Pluto 
nie meer die negende planeet is nie, maar teen Julie 2007 het die  

sterrekundiges reeds geweet van 248 planete rondom 212 sonne. Dit 

sluit nie eens on eie sonnestelsel in nie. Wie weet dus watter ongeloof-

like ontdekkings oor die heelal nog gemaak gaan word? 

Ruggraat van die nag 
‘n Afrikanag… Die sterre so naby en duidelik dat die Melkweg soos ‘n 

ruggraat van die nag lyk. Dit is wat die !Kung-mense van Botswana 

die Melkweg genoem het. Die Melkweg? Vandag sukkel ons om die 

volmaan te sien en die Melkweg klink na ‘n plek waar jy roomys 

koop. Lig-en lugbesoedeling maak dat die wonder van die sterrenag 
besig is om vir ons te verdof. Ook hier in Afrika word ons nagte stadig 

maar seker armer aan sterre. 

Feit: 

‘n Figuur met ses sye (soos die lens in die teleskoop) word ‘n  

heksagoon genoem. 
Besoek http://www.saaao.ac.za/ en 

vind presies uit wat elke maand in 

Suid-Afrika se nagruim te sien is. 

Jongspan vervolg vanaf bladsy 15. 

Erkenning aan Hoezit. 

Jeugtydskrif van ATKV 
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D 
it is nou maar eenmaal so dat ons lewens vandag totaal  
verskil van wat dit was 30 jaar gelede. Die dae dat almal vir 

almal in die kontrei geken het, is lankal iets van die verlede. Tog 

hoor ons gereeld na 'n terreur aanval dat mense vra "Nou waar was 

die bure?  Hoe is dit moontlik dat niemand iets gehoor of gesien het 

nie?  Waarom het niemand hierdie mense gehelp nie?"   
Kom ons erken vandag die werklikheid. Ons leef tans in 'n siek 

Wêreld met min indien enige morele waardes. Min mense gee werk-

lik om vir ander.  

Elkeen sit net in 

sy eie klein 
kokon, en 

beskerm net dit 

wat sy eie is. 

Vra jouself die 

paar vrae.  
Watter van jou 

bure ken jy 

werklik? Neem 

bv die buurman 

oorkant die straat.  
Wat sê jy van hom?  Sal jy sê  "ek dink hulle van is Venter, of so 

iets, of kan jy sê,  "Daar bly Gerrie van Deventer en sy vrou Elsie 

met hul twee dogters. Die een is in matriek en die ander nou eers in 

graad 2. Gawe mense. Wie van ons ken werklik ons bure?.  

Dit klink miskien onnodig, maar dit is belangrik dat ons mekaar 
goed genoeg ken  om te kan vertrou dat ons mekaar in tye van nood 

sal help.  

Jy word deur die nag wakker van gille in die huis langsaan. Wat sê 

jy vir jou vrou? Gaan jy sê " Hulle baklei seker. Die Ou is seker 

dronk en nou slaan sy Vrou hom. Dis nie ons besigheid nie. Ons 
gaan nie inmeng nie".    

Vervolg op bladsy 18 
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Of gaan jy sê. "Daar moet groot fout wees. Ek gaan kyk en help. 
Koos en Marie sal nooit so baklei nie. Ken jy en die mense rondom jou 

mekaar goed genoeg om sulke besluite te neem in geval van nood  Wat 

maak jy as buurman se alarm afgaan? Sal jy sê,  "Ek wens die ou wil 'n 

plan maak met daai peslike ding wat so raas, of gaan jy ondersoek in-

stel. 
Ek sê nie jy en jou bure moet mekaar se drumpels deurtrap om by 

mekaar te kuier nie, maar probeer om ten spyte van die gewone onder-

linge geskille, tog op goeie voet met mekaar verkeer. Dit is in almal se 

beste belang. Reël sommer volgende Saterdag 'n lekker bring en braai 

tussen al jou bure, en dan bespreek julle 'n onderlinge strategie t.o.v. 
misdaad voorkoming tussen julle. Met 'n bietjie oplettenheid sal jy selfs 

die bure se honde en hul gedrag leer ken. Jy sal gou kan agterkom wan-

neer hulle sommer net vir mense wat verby loop blaf, of wanneer hulle 

vir onbekende besoekers blaf. 

Dit is ongelukkig so dat mense deesdae eenvoudig nie wil betrokke 
raak nie. Dit gebeur daagliks dat mense misdaad sien gebeur, en dan net 

eenvoudig weg kyk, en maak asof hulle niks sien nie. Is dit omdat ons 

nie wil betrokke raak nie, of is dit omdat ons lafhartig is. Hoe dit ookal 

sy, dit kos onnodige lewensverlies, en dit blaas misdaad aan. Misdadi-

gers weet dat geen omstanders sal inmeng nie, en daarom huiwer hulle 
nie om iemand tussen 'n horde ander mense aan te val nie.  Voordat ons 

gesindheid teenoor misdaad, en die belange van ons naaste verander 

het, sal misdaad in hierdie land nooit ophou nie. 

Die boodskap wat ek wil tuisbring: Wees wakker en paraat. Ken jou 

bure, hul vriende en Familie. Niemand sal skade ly as jy maar net so 
effens 'n ogie hou wanneer 'n vreemde motor voor Koos-hulle se huis 

stop en mense daar ingaan nie, veral nie as jy weet dat niemand daar 

tuis is nie. Praat met die besoekers. Sê vir hulle die mense is nie nou 

daar nie, maar vind uit wie hulle is. Moet nie meld dat die man en Vrou 

albei werk, en dat daar  gewoonlik nie bedags mense tuis is nie. Vra of 
jy 'n boodskap kan neem. Indien dit mense met duistere motiewe is, sal 

hulle die boodskap kry dat dinge nie vir hulle glad sal verloop nie. Jou 

betrokkenheid is dalk net genoeg om 'n moontlike inbraak te fnuik. 

Tot volgende keer: Wakker loop! 

Deur Johan ZS6JPN 

Veiligheids wenke vervolg vanaf bladsy 18 
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T.N.T. VAN BABA TOT TIENER 
Geskiedenis opsomming geneem uit Teenspanning  Junie 1979 

 

Oktober 1964 
‘n Behoefte aan Afrikaanse terme was daarvoor verantwoordelik dat die eerste lys 

van Afrikaanse Amateur-terme en benaminge saamgestel is en in hierdie uitgawe 
gepubliseer is. In daaropvolgende uitgawes is die “woordeboek” voortgesit en 

uitgebrei. 

November 1964 
T.N.T. se heel eerste saamtrek vind plaas by Klein Kariba op 20 November en was 
so ‘n sukses dat dit vandag nog instelling is dat daar minstens een keer per jaar so 

‘n uitstappie gereël word. 

Januarie 1965 
“Vir sover bekend, is dit die eerste posseël wat uit-gegee is ter herdenking aan 

Radio Amateurs, ‘n vyf sent seël wat op 15 Desember 1964 in die V.S.A. die lig 
gesien het. Hierdie seël, ligpers met die woorde: “AMATEUR RADIO”, ‘n  

gemoduleerde AM-golf en instemknop daarop afgebeeld, het verskyn ten tye van 
die A.R.R.L. se 50ste verjaarsdag. Lg. het ook ‘n eerstedagkoevert beskikbaar 

gestel, een waarvan deur OK Chris ZS6HX ontvang is.” 

Junie 1965 
Die ledetal van die tak het nou gestyg na 66. 
September 1965 

“Daar word met leedwese bekendgemaak dat Ds. Dirk ZS6T, Tak Noord-
Transvaal se eerste stilsleutel geword het.” 

Oktober 1965 
OK Chris ZS6HX sê vaarwel aan Tak Noord-Transvaal aangesien hy na  

Stellenbosch verhuis. Hy word senior Lektor daar en die roepsein ZS1CH word 
aan hom toegeken. 

Oktober 1965 
“Daar is besluit om die volgende op die proef te stel: puntestelsel: 
1 Punt sal toegeken word vir elke keer wat ‘n lid op die bulletin rapporteer. 2 

Punte sal toegeken word vir elke 50 myl, of gedeelte daarvan wat ‘n lid ry om ‘n 
vergadering by te woon. ‘n Lid wat dus net ‘n paar myl ry, sal 2 punte daarmee 

verdien. Die lid wat gedurende die jaar die hoogste aantal punte versamel het, sal 
vir die daaropvolgende boekjaar VRY LIDMAATSKAP geniet. Gelykop gevalle sal 

deur die lot beslis word.” 

Ongedateerde uitgawe 
Die uitgawe van Teenspanning is verlede jaar gestaak omdat die inhoud nie die 
hoë koste daaraan regverdig het nie. Hierdie nuusbrief sal ook nie noodwendig 

maandeliks verskyn nie, maar 
alleenlik as daar iets is om 

mee te deel.  

T.N.T. VAN BABA TOT TIENER vervolg met  

volgende Teenspanning 
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Pretoria se eerste kuierplek snoer eienskappe tussen kleurvolle 
karakters 

Geneem uit Bronberger Mei 2009 

UIT TOEKA SE DAE 
Artikels uit “Die Bronberger” 

Al ooit gewonder waar Pretoria se heel eerste kuierplek was 

en wie almal daar uitgehang het? In die mid-1880’s was daar 
‘n kroeg genaamd Gaiety Bar op Kerkplein waar President 
Paul Kruger se seuns bekende gesigte was. 

Hulle het so lekker daar gekuier dat Paul Kruger in die 
Volksraad moes v erskoning v ra v ir sy seuns wat so dikwels 
onder die “inv loed” was. Hy het die Volksraad verseker dat die 

gekuier stopgesit is en het aangekondig dat hy sy seuns as 
straf v ir twaalf maande na sy plaas, Boekenhoutfontein, 
v erban het. 

Die Gaiety Bar was deel v an Albert Broderick, die eerste 
kroegeienaar en winkelier wat hom op Kerkplein gev estig het, 
se winkelkompleks. 

Hy  het in 1859 hier aangekom en was destyds die enigste 
persoon wat ‘n lisensie kon kry om drank per bottel te 
v erkoop. 

Albert was behoorlik ‘n man v an ‘eerstes’ in ou Pretoria en 
sy  bundel humoristiese verse was die eerste boek wat in die 

Transv aal gedruk en uitgegee is. Sy v erse is gereeld onder 
v erskeie skuilname in koerante gepubliseer en “Fifty 
Fugitiv e Fancies in Verse” - wat die spot met aktuele sake 

en bekende persone gedryf het - is in 1875 deur Celliers en Rous gepubliseer. 
 

Lok 
Albert het sy vermoë om met woorde te speel ingespan om mense na sy winkel te 
lok. In die Volkstem adverteer hy dat hy ‘n besending gegeurde sardiens uit Genoa 
ontv ang het. Die sardiens is met “Attar of Roses” gegeur en nadat die v is geëet is kan 

die geurige olie gebuik  word om aan die hare te smeer. Dan het die blikkies ook plek 
gehad v ir asse sodat seuns waentjies daarv an kon maak. Die wiele en asse is 

v oorsien teen een sjieling ‘n stel. 
Albert se produkte was bekend as goedere van die “Kaap van Goedkoop” en hy het 
met alles onder die son handel gedryf. In ‘n advertensie in die staatskoerant bied hy 

“harde kontant” aan v ir v olstruisv ere en olifanttande wat hy uitgevoer het. Hy het ook 
bees-, wildebees- en kwaggav elle, skaapwol, kameelperdbene en renosterhorings 
v erhandel. Geen wonder die Boere het hom spottenderwys na Albertus Broodryk 

herdoop nie. 

Albert Broderick is deur die 
boere herdoop na Albertus 

Broodryk. 
Foto: Churchsquare.org.za 
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Herdoop 
Skry wer en filosoof, Dr. Johann Broodryk, vertel hoe Albert se winkelkompleks 
v erewig is. Sy v riend, die bekende kunsskilder, ontdekkingsreiseger en fortuinsoeker, 
Thomas Baines, het vir hom ‘n skildery v an sy winkelsentrum gemaak as betaling v ir sy 

kruidenierskuld. Die kruidenierswinkel, genaamd A Broderick, en Gaiety Bar was in Albert 
se winkelkompleks, Hole-in-the-wall, reg langs Sammy Marks se winkel op die noord-
oostelike hoek v an Kerkplein, waar die Eeerste Nasionale Bank-gebou v andag is. Die 

kompleks het sy naam gekry omdat die kroeg ‘n oop ingangsgedeelte gehad het. As ‘n 
mens deur die gat in die muur kyk, kon jy ‘n spesiale besienswaardigheid sien - die eerste 

aangeplante aalwy n in Pretoria. Blykbaar het mense daagliks om die loergat saamgekoek 
om te kyk na die aalwy n wat Albert daar geplant het. 
 

Vriende 
Pretoria was ‘n klein dorpie waar almal mekaar geken het en onder die mense wat om die 
loergat saamgekoek het, was Lang Piet Marais en King Coffee, alias Baby Brown, die 

kortste en langste man in ou Pretoria. 
Dit is juis met die twee wat Albert die spot gedryf het toe hy die bewoording vir sy eie 
grafsteen as v olg neergeskryf het: “Here lies old Brod in his last rest; of men between the 

worst and the best - the greatest coward in town barring Piet Marais and Baby Brown.” 
Baby Brown, ook bekend as King Coffee of Generaal Coffee, was ‘n swart dwergie wat 

sirkusagtige toertjies teen vergoeding uitgev oer het. Hy en Albert het verskeie kere saam 
na Engeland en Holland gereis. Baby Brown het later by ‘n profesionele sirkusgroep in 
Engeland aangesluit. 

 

Verraad 
Lang Piet Marais was ‘n v riend en sakevennoot v an Albert wat vir verraad aangekla was 

omdat  hy die rebelleleier Generaal Schoeman, wat teen President Kruger se bewind in 
opstand gekom het, ondersteun het. Albert is ook aangekla vir hoogverraad omdat hy 
kruideniersware aan 

Generaal Schoeman se 
troepe v erkoop het. 

Albert se sakebelange het 
later jare groot uitgebrei. Hy 
was betrokke by in- en 

uitv oere en het aandele in 
die my nbedryf, by 
maatskappy e soos die 

Mining Company, Transvaal 
Mining Co, Lydenburg Gold 
Prospecting Co, en die 

Geduld My ne aan die Oos 
Rand gehad. Albert het  
ook v erskeie plase in 

Transv aal gekoop en ‘n 
f amilietrust gestig. Hy het 
as kandidaat vir die 

Volksraad gestaan en het die v erkiesing met ‘n enkele stem v erloor. 
Albert Broderick, gebore in 1830 van Duits-Joodse afkoms, was getroud met Isabella en 
het drie seuns agtergelaat, Alan, Hebert en Ernest. Sy v rou en seuns is in die Pretoriase 

Heldeakker herbegrawe. 

Die foto is geneem vanaf Kerkplein en wys Kerkstraat-oos. 
Die Gaiety Bar was sedert die mid-1880’s in Albert Brodrick 

se gebou, genaamd Hole-in-the-Wall, op die linkerkantste hoek. 
Foto; Rosa Swanepoel se Pretoria geselsbrief. 

Uit Toeka se dae vervolg vanaf bladsy 20 
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Met dank & waardering aan “Die Bronberger.” 



Kommunikasie kamer op die Churchill Bunker in Londen.  

Tydens die Tweede Wêreldoorlog het die Britse eerste minister, Winston Churchill sy 
land se oorlog pogings van hier gerig, en het in voeling gebly met die Amerikaanse 

president Franklin Roosevelt op 'n veilige foon geïnstalleer in sy badkamer!" 
(Vir diegene wat nie onthou nie - die 2de Wêreldoorlog was gevoer van Sept. 

1939 tot Junie 1946). 

DIT IS GRIEKS VIR MY 
Vra enige hoërskool-fisikaleerder, en hy sal u vertel elektrone beheer feitlik 

alles wat ons doen. Bewegende elekt rone word 'n stroom genoem, en 
radiogolwe, waarvoor ons radioamateurs so lief is, word veroorsaak deur 

hoëfrekwensie-elektrone wat in antennagelei ers vloei. Dink aan 'n 40 m-golf as 
'n toevallige toeris wat êrens heen op reis is. Maar hoe om daar te kom? Dit 

benodig 'n vervoermiddel - en die elektrone voorsien dié vervoer. 
Ons gebruik radiosenders om elektrone in antennas te laat resoneer, om 

radiogolwe te skep en weg te stuur, moontlik na 'n skaars DX-bestemming. 
Daar skakel dié radio golwe op hulle beurt weer elektrone in 'n ander antenna 

aan die beweeg. Die stroom bewegende elektrone word versterk, en bereik die 
ontvangspunt, en 'n QSO word gemaak. 

Waarom noem ons hulle elektrone? Die ou Grieke het opgemerk dat ambersteen 
klein voorwerpe aantrek as dit met 'n velletjie gevryf word. Behalwe vir 

weerlig, word dit beskou as die mens se vroegste ervaring van elektrisiteit. In 
die jaar 1600 het die Engelse fisikus, William Gilbert, in sy verhandeling De 

Magnete, 'n nuwe Latynse term "electricus" geskep om na hierdie eienskap van 
die aantrekking van klein voorwerpe te verwys. Beide  'elektries' en 'elektrisiteit' 

is afkomstig van Latyn.  
(Uit 'n ARRL-nuusbrief.)  

Voorsien deur Pieter, ZS6LC 
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Huise het dik gestapelde strooi-dakke gehad met geen dwarslate 
daaronder.  

Dit was die enigste warmte vir die diere, dus het al die katte en ander klein 

diere (muise en insekte ingesluit) in die dak geleef.  

Wanneer dit reën het die dak so glibberig geword dat die diere soms van 

die dak sou afgly.  
Vandaar die gesegde "dit reën katte en honde."  

 

Daar was niks om te keer dat iets deur die dak sou val nie.  

Dit het gelei tot 'n groot probleem in die slaapkamer waar die diere en 

insekte se mis jou mooi skoon bed kon bederf.  
Vandaar, beddens met hoë kante en ‘n laken wat oor dit hang vir so bietjie 

beskerming.  

Dit is hoe kap-beddens tot stand gekom het.  

 

Die vloere was van grond. Slegs die rykes het 
iets anders as grond of modder vloere gehad.  

Van daar gesê: "vuil armes."  

Die rykes het leiklip vloere gehad wat baie 

glibberig sou raak in die winter wanneer dit nat 

word. Dus het hulle strooi op die vloere versprei 
om met die gladde 

vloere te help. 

Soos die winter aan 

gehou het, het hulle 

meer strooi bygevoeg 
tot wanneer jy die 

deur sou oopmaak en 

sommer na buite sou 

gly.  

'n Stuk hout was in 
die ingang geplaas.  

Vandaar die gesegde 

van 'n "voet by stuk" te hou.  

Die lewe gedurende die jare 1500’s 

In die volgende uitgawe nog so ’n paar dinge uit die 1500’s. 

Vertaal deur Marco, ZS6MJ 



AMATEUR VAN DIE JAAR TROFEE 
 
Die nuwe hoof-trofee, of te-wel, die Amateur van die  jaar trofee is deur 

Johann du Plessis ZS6PSS geskenk en is in gebruik geneem gedurende 
die AJV 2009. 

Die vorige trofee vir hierdie doel wat deur Japie ZS6JN geskenk is, het 

ietwat afgesteek en is verander na die Digitale trofee. (Nuwe byvoeging) 
 

In die grondwet staan  

opgeteken onder 9.1.1: 
 

Word toegeken vir uitstaande en 

volgehoue prestasie in die belang 
van die klub en / of amateurradio, 

die uitbouing van amateurradio se 
beeld, of ander buitengewoon  

uitstaande handeling wat spesiale 

aanprysing regverdig. Indien daar 
geen kandidaat is wat kwalifiseer 

nie, word geen toekenning gemaak 

nie.  
(Gewysig 24-9-2005) 

 

Hier is dus ’n gulde geleentheid om jou naam op 

’n trofee te verewig. 

Moenie op jou laat wag nie, neem deel aan ons 

verrigtinge. 

Hou die  
volgende 
paar Teen-
spanning’s 
dop vir nog  
Trofee’s wat 
op die spel is! 
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Hoe ons ons planeet laat verskrompel weens 
te veel koolstofdi-

oksied en besoedelende gasse.  

Aardver-

warming 

en die kweekhuis-

effek 
Die aarde se atmosfeer bestaan hoofsaaklik uit stikstof (78 persent) en 

suurstof (21 persent). Die atmosferiese gasse in die oorblywende een per-

sent is koolstofdioksied of koolsuurgas (’n skamele 0,03 persent), argon 
(0,9 persent), wisselende hoeveelhede waterdamp en spore van waterstof, 

osoon, metaan, koolstofmonoksied, helium, neon, kripton en xenon.  

Hoewel die vlak van koolstofdioksied in die lug besonder klein is, is dit 
noodsaaklik vir alle lewe op ons planeet. Met sonlig en  koolstofdioksied 

vervaardig die plante immers kos en stel hulle suurstof vry. Dié wonder-

baarlike proses staan bekend as fotosintese.  
Maar wanneer te veel koolstofdioksied en besoedelende gasse in die at-

mosfeer ingepomp word, soos op die oomblik besig is om te gebeur, kan 

die hele ewewig in die natuur met katastrofale gevolge vêrteur word. En 
nou moet ons almal wal gooi, sê die bewarings bewustes. Ons het 

heeltemal te lank reeds versuim om dit doen…  

In vergelyking met die aarde is die planeet Venus ’n verskriklike plek. 
Die atmosfeer van ons buurplaneet—wat ons met sononder in die weste 

sien en as die Aandster ken—is ’n verdikte "sous" van die gas koolstofdi-
oksied by ’n siedend warm 462° C. 

Sowat 50 km bokant die oppervlak begin ’n digte wolkbedekking, wat 

meestal uit  deeltjies vretende swawelsuur bestaan. Geen mens, dier of 
plant, soos ons hulle ken, kan hoegenaamd in só ’n inferno oorleef nie.  

Wetenskaplikes sê dat Venus, die warmste planeet in die sonnestelsel, 

heel waarskynlik ’n tipiese slagoffer is van die sogenaamde ''kweekhuis-
effek'' wat "weggehol" het.  

Wat word daarmee bedoel?  

Grafika: Mieliestronk.com  
Venus-radarfoto: NASA/JPL  

Lees met die volgende Teenspanning 

wat bedoel word. 
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Meer as 25-jaar gelede het die behoefte ontstaan om ŉ beter metode van skakeling deur die telefoonnet-

werk te bewerkstellig.   Die tradisionele metode van skakelskyf skakeling was nie slegs stadig nie, maar 
het ook ŉ klomp ander nadele veral oor lang afstande ondervind.   Dit was ook nodig om ŉ gelykstroom 
baan deur die kommunikasie kanale te voorsien.   ŉ Skema is ontwikkel wat gebruik gemaak het van 

spraak frekwensie seine en is as ŉ baie betroubare alternatief in teenstelling met die skakelskyf metode 
in bedryf gestel.  
Hierdie skema is dan ook bekend gestel as DTMF of ook genoem “ Touch-Tone” of doodeenvoudig sein 

skakeling.   Soos in die akroniem voorgestel, is ŉ geldige DTMF sein die som van twee tone, een 
geneem uit ŉ lae frekwensie groep (697 – 941 Hz) en een uit ŉ hoër groep (1209 – 1633 Hz).   Elke 
groep bevat vier onafhanklike tone. Die toon frekwensies is so gekies dat hulle nie harmonieke van 

mekaar is nie en ook so dat daar nie inter modulasie produkte ontstaan nie. Die figuur hieronder stel wat 
hierbo gesê is grafies voor en waarsku teen ŉ probleem wat kan voorkom.  
Die skema bevat 16 unieke kombinasies. Tien van hierdie kombinasies verteenwoordig die syfers 0 tot 

9 en die oorbly-
wende ses *,  #, 
A, B, C, D,.   Die 

telefoon sleutel-
borde bevat ge-

woonlik die tien 
syfers plus die 
sterretjie 

(asterisk) (*) en 
die hekkie 

(octothorp) (#). Die tabel wys wat hierbo gesê is. Die toetse is in ŉ matrieks gerangskik sodat elke toets 

ŉ lae toon uit sy ry en ‘n hoë toon uit sy kolom kies.   Die diagram hieronder illustreer.  

 
Die DTMF enkodering verseker dat elke sein slegs een kom-

ponent uit die hoë en een uit die lae groep selekteer.   Dit is 
betekenisvol en bevorder dekodering omdat die saamgestelde 

DTMF sein weer deur middel 
van hoog en laag deurlaat filters 

in sy twee individuele komponente geskei kan word.   Hierdie twee seine kan verder afsonder-
lik geprosesseer word.   Die resultaat wat voortspruit uit DTMF sein prosessering is om ŉ baie 
buigsame skema met uitstekende betroubaarheid te ontwikkel wat weer motivering inhou vir 

nuwighede en mededingende ontwerpe vorentoe. 

In die volgende uitgawe - 

DTMF VIR MOBIELE RADIO GEBRUIK  

73’s de Theo 

Oosthuizen 
ZS6ATO  

DIE ONTSTAAN VAN DTMF 

(DUAL TONE MULTI FREQUENCY) 
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Ek en God 

Ek gaan slaap saans met God in my kop, 

In die oggend staan ek saam met Hom op. 

In die dag stap Hy saam sonder om te kla, 

Waar ek nie kan loop, sal Hy my dra. 

 

Al my vrese en behoeftes ken Hy so goed, 

As ek val en nie wil opstaan, gee Hy my moed. 

As ek bly is en lag, jubel Hy saam met my, 

As ek hartseer en bevange is, troos Hy my. 

 

Deur al die seisoene - in die winter tot somer, 

In die dag en die nag - al is ek ’n dromer. 

Gee Hy die pas aan wat ek moet loop, 

Al voel ek soms ook heeltemal gestroop. 

 

Hy is die alfa, die omega, die spil waarom alles draai, 

In die donker, sal Hy my na die lip toe laat draai. 

Hy beskerm ons en vou ons toe in Sy hande, 

Hy vra nie jou taal, God bly groot in alle lande. 

 

Ons vra en ons smeek vir hulp en vir raad, 

Vir vrede en gesondheid en ook die regte maat. 

Maar gesels ons met God in voorspoed en geluk, 

Of is Hy net die noodlyn wat ons so gerieflik pluk? 

 

Leef voluit elke dag wat God aan jou gee, 

Bly op jou knieë waar Hy jou krag kan gee. 

Leef so jou drome vir almal om te sien, 

Wie jy is en watter God jy dien. 
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