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VOORBLAD 

MRK torings b o-op die Magalies berge.   KG34XH. 

Dit  i s hier  waar Sam, ZS6JZ baie tyd agter  die skerms spandeer   om   ons aan die gesel s te hou! 

Baie dankie aan  

ons borge.  

Sonder julle is hierdie 

Teenspanning nie  

moontlik nie. 
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"Hoe ouer ek w ord, hoe meer geniet ek Saterdagoggende. Miskien is 
dit die stil alleenheid w at daarmee kom om eerste op te staan, of 

miskien die uitbundige vreugde om nie w erk toe te gaan nie. Hoe dit 
ookal sy, die eerste paar ure op 'n Saterdagoggend is die lekkerste.  

"'n Paar w eke gelede w as ek op pad na die motorhuis met 'n 

stomende koppie koff ie in die een hand en die oggendkoerant in die 
ander hand. Wat as 'n tipiese Saterdag begin het sou draai in een van 

daardie lesse w at die lew e van tyd tot tyd vir 'n mens gee. Laat ek vir 

jou hiervan vertel.  
"Ek is 'n radioamateur en het my ontvangstoestel ingeskakel op die 

telefoniese band om na die Saterdagoggend gesprekke te luister.  

Met die luister na die gesprekke kom ek af op 'n man w at ouerig klink, 
met 'n sterk sein en 'n goue stem. Jy w eet 'n stem w at klink of hy in 

die uitsaaiw ese hoort. Hy w as besig om te vertel, w ie ookal w ou 

luister van 'n ding met 'n duisend albasters. Ek w as skielik 
geïnteresseerd en besluit om te luister na w at hy te sê het.  

"'Wel Tom, dit klink sekerlik dat jy baie besig is in jou w erk.  

Ek is seker dat hulle jou goed betaal, maar dit is hartseer dat jy soveel 
weg is van die huis en jou gesin. Dit is moeilik om te glo dat 'n jong 

man sestig tot sew entig uur 'n w eek moet w erk om deur te kom.  

Dit is hartseer dat jy jou dogter se dansopvoering gemis het. Maar 
laat ek jou iets vertel w at my gehelp het om my prioriteite reg te hou.'  

"Dit is toe w at die man sy teorie van 'n duisend albasters verduidelik.  
"'Jy sien, ek het eendag gesit en 'n bietjie somme gemaak.  

Die gemiddelde persoon leef 75 jaar. Ek w eet, sommige leef meer en 

sommige minder, maar gemiddeld, leef mense ongeveer 75 jaar.  
 

Hoe ouer mens word, hoe meer kom jy tot die besef dat jou tyd op aarde uitloop. 

Jy dink terug aan wat jy gedoen het met jou lewe en nog wil doen, maar….. Vergeet jy dalk 
ook wat belangrik behoort te wees in jou lewe? 

Jesus het baie tyd spandeer aan die uitdeel van liefde! 
Hieronder is ‘n storie wat ek op die internet raak geloop het en kan nie eienaarskap  

daarvoor vat nie. Dit is wel vrylik beskikbaar gestel vir uitdruk en gebruik. 
Hierdie kopie is afkomstig van Radio Helderberg en pas so perfek in op ons tyd wat  

uitloop. 

Die Teorie van 'n Duisend Albasters  

Vervolg op bladsy 6. 



  MAGALIES RADIO-AMATEUR KLUB 
 46ste  Algemene Jaarvergadering 

                             
VOORSITTER Johan Nel, ZS6JPN SE VERSLAG 

vanwaar en waarheen 

MRK is 46 jaar gelede 0p 23 Junie 1964 gestig. Met 'n gesonde 
Grondwet en lojale lede, tesame met die regte doelstellings, kon 
MRK tot nou, al die talle teenslae deur die jare verduur. MRK is 'n 

trotse Afrikaanse klub met 'n trotse geskiedenis. Hy is gebou om sy 
lede  met 'n gemeenskaplike belangstelling te huisves, soos een groot 
familie.  

Dit wil byna voorkom asof die resessie ook ‘n demper op ons geesdrif 
geplaas het. Min projekte, uitstappies of kompetisies wou van die 

grond af kom. Ons het teleurstellings, skade en hartseer beleef. Alles 
was egter nie net negatief nie. Ons het ‘n paar positiewe dinge ook 
beleef. Kom ons kyk wat het alles in die afgelope 12 maande gebeur. 

  
Ons het weereens die meeste RAE Kandidate opgelei. Met opleiding 
van kandidate het dit uitstekend gegaan danksy Hein ZS6 HDV, 

Johann ZS6 PSS en Phillip ZS6 JPC. Dan moet ons ook nie vergeet van al die HF asseserings wat 
deur Johann ZS6 PSS, Chris ZS6FCS,  P ieter ZS6LC en Marten ZS6 ZY gedoen is nie. 
Ons Jeugvleul ZS6 JVT bereik selfs nog groter hoogtes.  

Ons het steeds die herhaler wat seker die mees populêrste in Gauteng is. 
Ons herhalermas het geval maar is nou beter as tevore volgens my. 
Daar is nou ook seker gemaak dat ons maste nie weer sal val nie met nuwe dikker kabels. 

Ons is steeds die klub met die meeste herhalers. 
Ons is die enigste klub wat 3 SARL-erelede het. 
Ek is oortuig dat ons een van die klubs met die beste bulletins is. 

Ons Webwerf is pragtig en effektief danksy Thys ZS6 MJM en Nico ZS6 OI 
Die Teenspanning het vernuwing ondergaan danksy Marco ZS6 MJ en ons lede se insette. 
Ons het seker ‘n paar lede verloor. Ons mis hulle. 

Ons het ook ‘n hele aantal nuwe lede gewerf  vir wie ons weereens baie welkom heet.  
Ons het ‘n beduidende groei in ledetal gehad. 
Ons het weereens die Ray Webber toekenning ontvang vir BHF/UHF kompetisies. 

Ons bemarking van Amateurradio gaan onverpoos en met welslae voort. 
Ons het ‘n aangename uitstappie by Omaramba gehad wat Peet ZS6 PGN gereel het. 

Hoewel baie mense dit dalk nie besef nie, is die Echolink fasiliteit deur Chris ZS6 FCS 'n groot 
pluspunt vir MRK. Die lewendige Echo-link uitsendings wat ons instaat gestel het om na die 
verrigtinge tydens die AJV van die SARL teluister, asook die ARMI uitsendings, om nie eens te 

praat van die kommunikasie vir ons lede met mense oor die hele wereld heen nie, is dinge wat nie 
as vanselfsprekend aanvaar moet word nie. Ek wil namens die Klub net sê, Dankie Chris. 
Dan is MRK  steeds verteenwoordig op nasionale vlak soos volg:  

Suid-Afrikaanse Radioliga:                  Theo ZS6ATO 
Radioamateur Ontwikkelings Trust      Chris ZS6FCS 
 

Vir die komiteelede wat uittree, sê ons baie dankie vir alles wat julle gedoen het, en vir die nuwe 
komitee wens ons sterkte toe met die taak wat voorlê. Vir die ander lede, onthou dat die komitee 
moontlik leiding neem, maar dit is die lede wat die dinge laat gebeur. Sterkte en voorspoed vir 

julle ook. 

Vervolg op bladsy 5. 
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UITDEEL VAN MRK Toekennings 

 
Al hierdie trofees is wissel-trofees, en gaan slegs vir die duur van die neem van 'n foto in U besit 
wees. Om enige skade te voorkom doen ons dit mos maar elke jaar so. Hierdie toekennings word 

graag aan U gemaak uit dank en waardering, en omdat die Komitee voel dat U dit verdien, maar 
ook as aansporing vir die volgende jaar, en is soos volg:                    
Radioamateur van die jaar trofee  (MRK se hoogste eerbewys)           Chris ZS6 CVE 

MRK Toring-trofee:     (MRK 2de hoogste eerbewys)         Johann ZS6 PSS 
Emille du Plessis-trofee    (MRK 3de hoogste eerbewys)         Johan ZS6 JPN 
Nylstroom-trofee               (Bulletin inrapportering)                 Jenny ZS6 JWN 

Retief  de Bruyn-trofee    (Teenspanning bydrae trofee)         Theo  ZS6 ATO 
ZS6ACQ  Senderjag en BHF/UHF Trofee                                geen 
BHF Wisseltrofee  (langste bhf/uhf kontak)                                 geen      

Meelewendheidskild                                                                 Paul ZS6 PR 
Dames-trofee                     Die lv van Peet ZS6 PGN           Diane  
Digitaal-trofee  (geskenk deur Japie Nel ZR6 JN):                       geen 

Sosiale-trofee (geskenk deur Johann du Plessis ZS6 PSS):           Peet ZS6 PGN 
Bulletins / herleidings-trofee                                                       Quartus ZS6 QDW 

Bulletin bydraes-trofee.                                                                Nico ZS6 OI 
Vertoonvensters-trofee  (Geskenk deur Johan Nel ZS6 JPN)      Marco ZS6 MJ 
Projekte trofee                                                                             Thomas ZS6 TJS 

Opleiding-trofee                                                                           Hein ZS6 HDV 
 
 VERDIENSTELIKHEID SERTIFIKATE 

Vanwee 'n tekort aan trofees, kan ons nie aan almal die erkenning gee wat ons graag wil gee nie,  
en word daar dus sertifikate uitgereik. Dit maak ons dankbaarheid teenoor daardie persone egter 
geensins minder nie. Dit gaan dus slegs aan persone wat nie enige trofee ontvang het nie. 

          
RAE Eksamens                      Paul ZS6 PR. RAE Opleiding                        Phillip ZS6 JP . 
Echolink                                  Chris ZS6 FC. Herhalers                                Sam ZS6 JZ. 

20m Herleiding               P ieter ZS6BVT. Integnet                                   Marten  ZS6 ZY. 
Gasspreker                              Thys   ZS6 MJM. Klub Bulletins                        Coba  ZR6 CMA. 
Jong Amateur                          Dané  ZU6 DD. RAE handleiding vertaling: Marten ZS6 ZY. 

RAE handleiding vertaling:    George ZS6 NE. Hulp verlening                        Nick ZR6 NSP. 
Hulp verlening                       Roelf ZS6 ARR. Hulp verlening                        Hester vd Walt. 
Hulp verlening                        Andriëtte ZS6 AN. Spesiale bydraes                     Theo ZS6 TEO.  

Spesiale bydraes                     P ieter ZS6 BVT. 
 
Ek wil dan graag vir almal sterkte en voorspoed toewens vir die jaar vorentoe. Ek wil die wens 

uitspreek dat elke lid sal betrokke raak by een of ander taak in die klub, van nuus verskaf vir 
bulletins en Teenspanning, tot bestuur van die klub. Die sukses van die klub hang af van die 

betrokkenheid van sy lede. As die lede van enige organisasie onbetrokke bly, is daar geen sin in die 
voortbestaan van die organisasie nie, en kan dit netsowel ontbind. Geen organisasie kan deur slegs 
die komitee in stand gehou word nie. Ek bedank graag almal wat gedurende die afgelope jaar op 

die een of ander manier bydraes gelewer het. Vir my hele komitee bedank ek graag vir ‘n 
aangename tyd saam. 
Vir die nuwe komitee wil ek ook graag geluk wens en alle sterkte toewens vir die taak wat op julle 

wag. Leer uit die foute en die suksesse van die vorige komitee, en lei MRK tot nuwe hoogtes. Die 
potensiaal is daar, dit moet net ontgin word deur toewyding. 
 

Daarmee verdaag ek dan die vergadering. Baie dankie weereens aan almal wat die vergadering 

bygewoon het.                               Johan Nel ZS6 JPN 
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"'Wat ek toe doen is om 75 te vermenigvuldig met 52 en ek het die 
getal 3900 gekry - dit is die aantal Saterdae w at die gemiddelde mens 

in sy hele leeftyd het. Hou nou net 'n bietjie uit Tom, ek kom nou by 
die belangrike deel. Ek het eers op die ouderdom van 55 jaar begin 

dink aan hierdie detail, en by daardie tyd het ek reeds deur meer as 

2800 Saterdae geleef. Ek had nog ongeveer 'n duisend Saterdae oor 
om te geniet. So het ek na die speelgoedw inkel gegaan en al die 

albasters in die w inkel gekoop.  

Uiteindelik moes ek by nog tw ee speelgoedw inkels ingaan om by 'n 
1000 albasters uit te kom. Ek het die albasters huis toe geneem en 

hulle in 'n groot, helder deursigtige plastiese f les geplaas - alles hier in 

my stoorkamer langs al my goed.  
"'Van daardie dag af het ek elke Saterdagoggend een albaster 

uitgehaal en w eggegooi. Ek het agtergekom soos ek die albasters 

sien minder raak, ek al meer gefokus het op die regtige belangrike 
dinge in die lew e.  

"'Daar is niks soos om te sien hoe jou tyd op die aarde besig is om uit 

te hardloop, om jou te help om jou prioriteite reg te kry nie.  
"'Wel, laat ek jou vertel voordat ek van die lug afgaan om my lief like 

vrou vir ete uit te neem. Vanoggend het ek die laaste albaster uit die 

f les gehaal. Ek reken indien ek dit volgende Saterdag maak, is ek 'n 
klein bietjie ekstra tyd gegun. En die een ding w at ons almal kan 

gebruik is 'n klein bietjie ekstra tyd.  
"'Dit w as lekker om met jou te kon gesels, Tom, ek hoop jy spandeer 

meer tyd met jou gesin, en ek hoop ons ontmoet w eer hier op die lug. 

Dit is 'n 75-jarige ou man, K9NZQ w at groet, oor en uit.'  
"Jy kon 'n speld op die lug hoor val toe die man van die lug afgaan. Ek 

reken hy het vir ons almal iets gegee om oor na te dink. Ekself het 

beplan om die oggend te w erk aan die antenna van my radio, en 
daarna w as ek van plan om met 'n paar van die ander radioamateurs 

saam te w erk aan ons klub se nuusbrief.  

"Ek het egter - instede daarvan om dit te doen - die trappe opgeklim 
na ons slaapkamer en my vrou met 'n soen w akker gemaak. 'Komaan 

my vroutjie, ek neem vir jou en die kinders vir ontbyt. Sy het regop 

gesit met 'n glimlag: 'Wat het gemaak om dit mee te bring?' Ek het na 
haar gekyk en gedink hoe gelukkig ek is. 'Ag w at, niks besonders nie, 

dit is slegs 'n lang tyd gelede dat ons 'n Saterdagoggend saam met 

mekaar en met die kinders spandeer het. En terw yl ons nou uitgaan, 
kan ons stop by die speelgoedw inkel? Ek het nodig om albasters te 

koop.'"  

Vervolg vanaf bladsy 3 6 



 

 

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

komitee lid dat ons dit kan regstel en ons databasis kan bywerk! 

2 de September Verjaarsdag van Danie ZR6AVD, seun van Gert, ZS6GJC en Elsa. 

3 de September Huweliks herdenking van Thys ZS6MJM met Coba, ZR6CMA. 
9 de September Verjaarsdag van Elzbiet e, dogter van Chris ZS6CVE en Bets. 

11 de September Verjaarsdag van Johan Lehmann, ZS6JPL. 
17 de September Verjaarsdag van Thys, ZS6MJM. 

19 de September Verjaarsdag van Cicille ZS6CJR, LV van Paul ZS6PR. 
21 ste September Verjaarsdag van Thelma, dogter van Nico ZS6OI en Cyrillene. 

26 ste September Verjaarsdag van Louisa, LV van Nick ZR6NSP. 
27 ste September Verjaarsdag van Lodewyk, seun van Johan, ZS6JPL en Elmarie ZR6AXF. 

29 ste September Huweliks herdenking van Thurston ZR6TS met Michelle. 
29 ste September Huweliks herdenking van Chris, ZS6FCS met Santa. 

30 ste September Verjaarsdag van Stevan, seun van Riaan ZS6BAR. 
 

1 ste Oktober Verjaarsdag van Gert, ZS6GVE. 
2 de Oktober Verjaarsdag van Graham, skoonseun van Johann ZS6PSS en Kobie. 

3 de Oktober Huweliks herdenking van Louis ZS6BUS met Katy. 
4 de Oktober Huweliks herdenking van Marco ZS6MJ met Andriette ZS6AN. 

5 de Oktober Verjaarsdag van Sanvia, dogter van Louis ZS6BUS en Katy. 
20 ste Oktober Verjaarsdag van René, dogter van (ere lid) Pieter ZS6LC en Louise. 

21 ste Oktober Verjaarsdag van Louis, ZS6BUS. 
21 ste Oktober Verjaarsdsdag van Bets, LV van Chris ZS6CVE. 

23 ste Oktober Verjaarsdag van Anette, dogter van Theo ZS6TEO en Dina ZR6DMC. 
27 ste Oktober Verjaarsdag van Roenita, kleindogter van (ere lid) Pieter, ZS6LC en Louise. 

29 ste Oktober Huweliks herdenking van Gert, ZS6GVE met Dina. 
29 ste Oktober Verjaarsdag van Elsa, LV van (ere lid) George ZS6NE. 

 

Van die kommitee en die hele MRK span wens ons almal geluk wat  

verjaarsdae en herdenkings vier gedurende hierdie twee maande. 
Mag God jul seën in jare wat voorlê 

As jy my liefde jou eie gemaak het, As jy my liefde jou eie gemaak het,   

sal jy nooit iemand wil seermaak of haat nie, sal jy nooit iemand wil seermaak of haat nie,   

wat nog te sê doodmaak!wat nog te sê doodmaak!  

Sesde belofte van tien. BELOFTES VAN JESUS 
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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 af 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 heruit  
  sending  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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Met ‘n jaar wat reeds so ongelooflik vinnig verby 
gegaan het, kyk ek terug na wat ek as 

“groentjie” redakteur bereik het. Ek het my foute gemaak en 
geweldig baie daardeur geleer. Hierdie ondervinding gaan 
my lewe lank nog by bly. Dankie MRK vir die vertroue wat 
julle in my stel en groter dank aan my God, Here Jesus 
Christus wat my die gawes gegee het om talent te gebruik. 
Teenspanning self het heelwat leesstof wat almal se  
belangstelling lok. Wel so lyk dit! 
Borge het ons ‘n groot hupstoot gegee wat daartoe gelei 
het dat ons baie meer lesers kan bereik, hierdeur het ons 
ook reeds heelwat nuwe lede gekry en belangstelling in ons  
stokpertjie groei by die dag.  

Lank leef Teenspanning! 

Redaksioneel 
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2010 het gekom en is vinnig besig om te gaan! 
Dis ’n jaar wat om verskillende redes in die 

geskiedenis onthou sal word. MRK staan as 
klub midde-in ’n land met baie nukke en grille. 

Tog is dit  vir ons as radioamateurs ’n voorreg 

om ’n stokperdjie te kan beoefen wat 
terselfdertyd in diens van ons gemeenskap staan. 

Hoeveel ander kan dit  sê? 

 
Ek is opgewonde oor die belangstelling wat ons 

stokperdjie uitlok. Ons kry reaksie van jonk en 

oud en uit  verskeie oorde! Kyk maar na die 
jongmense (en hul ouers) van JVT-klub en hul 

aansteeklike entoesiasme.  

 
Om ’n radioamateur te word is nie iets wat ’n mens op ’n skinkbord kry nie, 

maar gelukkig is dit ook nie so moelik dat net ’n paar uitverkorenes dit  kan 

beoefen nie. Juis daarom is dit  soveel meer besonders om ’n amateur te kan 
wees. 

 

Ons stokperdjie raak aan ’n ongelooflike hoeveelheid dissiplines, van basiese 
elektronika om ’n morsekodesendertjie te bou, tot satelliet- en digitale 

kommunikasie en selfs sterrekunde. Dis vir diegene wat met hul ou vriend in die 
Kalaharie wil gesels, vir skoolkinders wat hul take wil bespreek, vir tegniese 

persone wat belangstel in antenna-ontwerp en vir die wiskundiges wat beter 

modulasiemetodes wil ondersoek – vir almal is daar plek. 
 

Kom ons geniet ons stokperdjie. Ons vergaderings bied die geleentheid om idees 

uit  te ruil. Kompetisies help om jou toerusting en spraakvaardighede op ’n 
prettige manier toets en te verbeter.  Ons bulletins help om seker te maak dat ons 

op hoogte is van die nuus maar terselfdertyd ook dat ons toerusting in ’n 

werkende toestand is vir die dag as dit  dalk benodig word in ’n rampsituasie. Die 
leunstoel-amateur het die webwerf en Teenspanning om hom of haar besig te 

hou. En natuurlik: ons RAE klasse is daar om nuwe amateurs aan boord te kry. 

 
Mag die komende jaar ’n jaar vol pret in u amateur-lewe wees! 

 

73 
Thys Maree 

ZS6MJM 



Deur Johan Nel, ZS6JPN 

 Wanneer U op die pad gaan, wees maar extra 

versigtig. Tenspyte van baie waarskuwings deur 
die owerhede, is daar hierdie tyd van die jaar 
gewoonlik baie ander bestuurders wat onder die 

invloed bestuur. Ons sal daardie euwel seker 
nooit kan uitroei nie. Ongelukkig is dit nie die 
enigste moordenaar van onskuldige mense nie. 

Moegheid is net so ‘n groot oorsaak van onge-
lukke. Moet asb nie verder bestuur as U enigsins 
moeg voel nie. Stop eerder en stap ‘n entjie.  

Dit is in elk geval ‘n goeie idee om minstens elke 
2 ure so ‘n breek te neem, selfs al voel jy nog 
baie goed. 

Dit is uiters belangrik om seker te maak dat die 
motor in goeie kondisie is. Gaan vooraf bande, 
remme en ligte behoorlik na. Moenie vergeet om 

na die battery water en remvloeistof om te sien 
nie.  Moet nie vergeet om ook die noodwiel, 

domkrag en moer sleutel na te gaan nie. Baie 
motors het op elke wiel een moer wat met behulp 
van 'n spesiale sok los gemaak moet word. Maak 

baie seker dat daardie sok wel saamgaan en dat jy 
weet waar dit is. Hou gerus ook maar altyd 'n 
flitslig in die motor. Eendag gaan jy hom nodig 

kry. Onthou dat ‘n onklaar motor langs die pad, 
jou ook ‘n sagte teiken maak vir mense met duis-
tere motiewe. Sorg ook dat jou selfoon vol gelaai 

is vir ingeval jy dit dalk nodig mag kry. Sorg dat 
jy die nodige noodnommers byderhand het. Hou 
noodnommers ook op papier en nie net op jou 

foon nie. As ‘n kaper jou foon afgeneem het, het 
jy nie meer die nommers nie. ‘n Weldoener mag 
jou te hulp snel, maar wie sê hy sal die noodnom-

mers byderhand hê?  Sorg dat 
daar mense is wat weet van jou 
beplande rit, jou vertrek tyd, en 

baie belangrik, die mense by jou 
bestemming moet weet wanneer 
om jou te verwag, sodat hulle 

kan navraag doen as jy twee ure 
later nog nie opgedaag het nie. 

Dit is ook 'n goeie idee om net af 
en toe 'n boodskap deur tegee 
met jou ligging. Indien iets sou 

gebeur langs die pad, kan hierdie 
inligting lewens noodsaaklik 
wees, veral as jy dit per SMS 

gestuur het, want hierdie 

boodskappe kan agterna opgeroep word in die 

netwerk-stelsels.  
Moet ook nie sommer aanvaar dat enige motor 
wat by jou stop 'n weldoener is nie. Daar is  

gewetelose mense wat juis weerlose mense langs 
die pad teiken vir aanvalle. Dit is om hierdie rede 
dat ons alle moontlike voorsorg moet tref om te 

verseker dat ons nie in so 'n situasie beland nie. 
Verkieslik moet daar dus ook nie op stil plekkies 
langs die pad gestop word om bene te rek of te 

rus nie. Mense met verkeerde idees kan julle 
maklik daar oorval, en mense wat verby ry sal 
waarskynlik dink dat julle net speel. Stop eerder 

by plekke waar ander mense ook is soos bv  
vulstasies. 
 Pasop vir lokvalle. Skelms maak soms asof hulle 

in nood verkeer. Jy stop dan niks vermoedend by 
hulle om hulp aan te bied, en word dan net daar 

aangeval en beroof. Moet ook nie aanvaar dat jy 
veilig is omdat jy net 'n vrou by 'n motor sien 
staan nie. Sy is moontlik net die lokaas, terwyl 

die booswigte in die bosse langs die pad skuil.  
Ek sê nie dat jy nie moet hulp aanbied nie, maar 
wees baie versigtig. Ry eerder so 100 meter verby 

haar en beduie dat sy na jou toe kom. Hou jou 
motor aan die gang en gereed vir vertrek net inge-
val dit tog 'n lokval is. Hou dan die situasie dee-

glik in jou tru-spieëls dop. Bied egter steeds 
eerder aan om nooddienste te ontbied, as om self 
te help, aangesien dit steeds 'n lokval kan wees. 

Ek sluit af met die versoek dat U asb versigtig 
moet bestuur. Hou binne die spoedgrense en hou 
veilige volg afstande. Kom maar eerder 'n uur 
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Weddings 
Matric-farewell 
And all special 

occations 



 

 

Inligting van Mieliestronk 
Ter voorbereiding vir  

leerling take 

WETENSKAPLIKES is baie bekommerd omdat ons afhanklikheid van  
fossielbrandstowwe (olie, aardgas, steenkool) besig is om die natuurlike beweging 

van koolstof deur die wêreld se ekosisteme - die sogenaamde  
koolstofkringloop - te verwring.  

Koolstof self is ’n chemiese element wat ons in verskeie vorms ken: as houtskool of 

roet, maar selfs as grafiet en diamant. Steenkool is meestal koolstof, wat oor lange 
jare ondergronds saamgepers is en dus verhard het. Olie en aardgas is eweneens  

gevul met ’n goeie skeut koolstof in hul molekules. Koolstof is noodsaaklik vir 

aardse lewe, omdat dit  ’n integrerende deel van mense, diere en plante se  
fisiologiese samestellings uitmaak.  

Die "algemene ruilmiddel" in die koolstofkringloop is die gas koolstofdioksied, wat 

’n verbinding van koolstof en die gas suurstof is. Hoewel koolstofdioksied  
(ook genoem koolsuurgas) slegs 0,03 van die atmosfeer vorm, is dit  die bron van 

koolstof vir die meeste lewende dinge. Daarbenewens is dit  die produk van  

natuurlike asemhaling, maar ook van verbrande brandstof en ontbindende organiese 
materiaal. Menslike bedrywighede is besig om al hoe meer koolstofdioksied in die 

atmosfeer vry te stel.  

Dit was die Duitse skeikundige Justus von Liebig wat in 1840 die eerste keer met 
die idee van die koolstofkringloop vorendag gekom het. En reeds in 1896 het die 

Sweedse skeikundige Svante Arrhenius die  

besorgdheid voorspel wat daar vandag oor die 
versnelde kweekhuis-effek bestaan.  

Plante is die groot krag agter die globale 
koolstofkringloop. Deur middel van fotosintese 

integreer hulle die koolstof van die lug se 

koolstofdioksied in hul stamme, stingels, blare 
en wortels, waardeur hulle groei en kos vir 

hulself en vir diere produseer, en deel van die 

voedselketting word. Sowel land- en seeplante 
as blougroen alge (siano-bakterieë) maak hul 

eie organiese kos deur sonkrag te omskep in 

chemiese energie in koolhidraat-molekules.  
In die proses stel die plante ook gedurig 

suurstof vry. 

Aardverwarming 
en die kweekhuis-effek  

Vervolg vanaf Teenspanning  

Julie / Augustus 2010 

BO: ’n Voorstelling van sekere 
van die siklusse waarin 

koolstofdioksied en suurstof 
afwisselend in die 

omgewing vrygelaat word.  
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Vervolg met Teenspanning  

November Desember. 



Met dank aan en  

skriftelike goedkeuring 
van “Die Bronberger” 

Lang Piet Marais, ‘n oom van die digter Eugene Marias, het in 

die middel tot laat 1800’s bekend gestaan as die langste man in 
Pretoria. Daar bestaan vandag nog ‘n plakkaat van Lang Piet en 

die dwerg King Koffee – die langste en die kortste man in Pretoria. 
Presies hoe lank en hoe kort die twee was, is nie bekend nie. Die 

foto was oral in Pretoria te koop en toe Lang Piet later ‘n vername 
man geword het, het hy glo probeer om al die foto’s in die hande te 

kry en te vernietig. Hy het dit nie reggekry nie want die stadsraad 
van Pretoria het so 'n eeu later weer ‘n groot plakkaat van die foto 

gemaak. Was die herdruk van die plakkaat ‘n blote aardigheid of 
was die langste en kortse mans mense wat uitstaan in Pretoria se 

geskiedenis? Volgens Rosa Swanepoel se Pretoria Geselsbrief is 
daar nie veel bekend oor die kort mannetjie nie. Hy het in Engels 

bekend gestaan as King coffee en in Afrikaans as Generaal Koffie. 
Koerantberigte verwys na hom as ‘n dwerg wat sing en dans 

vertonings gegee het by onthale in Pretoria. Met sy vertrek na 
Europa in 1875 het die waarnemende president selfs vir hom en 

reisgenoot Brodrick ‘n afskeidsete gegee. 
In 1876 is daar berig dat hy in London woon – heel moontlik as 

deel van ‘n sirkusvertoning. Hy het in 1877 terug gekeer na 
Pretoria, maar is in 1878, toe hy 23 jaar oud was, uitgenooi na ‘n 

tentoonstelling in Parys en die koerante het berig dat sy klere en 
juwele te koop was. 

 
OPGESLUIT 

 
Oor Eugene Marais se oom Lang Piet is daar baie meer bekend. Petrus Johannes Marais is 

op 22 Mei 1838 in die Kaapprovinsie gebore op die plaas Nectar. Hy vestig hom in ongeveer 
1861 in Pretoria. Knap twee jaar later was hy een van die veroordeeldes wat met die burger-

oorlog in 1863 bedags opgesluit is. Hy het die lang ure van die dag verkort met sy vioolspel. 
Eugene Marais het later amusante herinneringe uit die tyd van die moelikhede van Gustav 

Preller vertel wat in sy boek, ‘Ou Pretoria’ opgeteken staan. Blykbaar het die gebeure te 
doene gehad met ongelukkighede tussen Generaal Schoeman en Kommandant Paul kruger en 

sy Rustenburge kommando.  

LANG PIET TRAP DIEP SPORE IN OU PRETORIA 
Uit Bronsberger Januarie 2008  
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B ernardus Keyter Schoeman is 
op 22 Julie 1915 op Klerksdorp ge-

bore. Na sy skoolopleiding het hy by 
Yskor begin w erk en later gevorder 

tot senior elektrisiën in die elektr iese 

afdeling. 
Hy w as ’n groot taalhandhaw er  en 

was medestigter van die Afrikaanse 

Radio Tegniese Vereniging (ARTV) 
in 1945. Menige interessante lesings 

is deur hom aangebied. 

In 1949 het hy ’n hardew are en  
elektriese onderdele w inkel in 

Nylstroom geopen. Die  

onderneming w as so suksesvol dat 
hy ’n groter w inkel gekoop het.  

Hy w as vir baie jare raadslid van die Nylstroom munisipaliteit en ook  

verskeie kere as burgemeester. Schoemanstraat  is na hom vernoem. 
Op 63 jarige ouderdom het hy afgetree maar sy dinamiese  

geaardheid het hom laat besluit om ’n pos as sekretaris  van die Raad 
van Oorlogsgrafte te aanvaar. Hy het w aardevolle w erk verrig om 

Boeregrafte op te spoor en in ere te herstel. 

Hy het f inaal in 1988 afgetree en hom in Kokanje-aftreeoord  buite 
Nylstroom gaan vestig. Hy w as getroud met Madis Odendaal, dogter 

van ‘’n voormalige administrateur van Transvaal, F H Odendaal en uit 

die huw elik is 3 seuns gebore. 
Hoew el hy eers later ‘n radio-amateur gew ord het, het hy ’n hele paar 

persone aangemoedig om radio-amateurs te w ord. Hy en baie ouer 

radio-amateurs het elke dag in die vroeë oggendure lekker gesels.  
Hy w as baie lief om eksperimente met radio’s en antennas uit te voer.  

Hy w as ook suksesvol om TV seine van Crystal Palace in Londen te  

ontvang. 
Hy w as ’n gew aardeerde erelid van Magalies Radio-amateurklub. 

Oom Bennie is op 27 Julie 2010 oorlede, net 5 dae na sy 95 ste  

verjaarsdag.  

Sy stem het stil gew ord en sal nie meer oor ons luidsprekers gehoor 

word nie, maar die mooi herinneringe aan hom sal voort leef.   

13 Huldeblyk aan oom Bennie Schoeman 

ZS6ABS 1915 – 2010 



Verskeie handelaars en winkeliers was aan Schoeman 

se kant en Paul Kruger het hulle een vir een laat vang, beskuldig van hoogverraad en 
met 500 riksdalders beboet. 

Die wat botweg geweier het om te betaal, is in die dag in ‘n blok toegesluit. Snags kon 
hulle weer huis toe gaan. Die blok het op ‘n lap kweekgrag agter die Goewermentsgebou 

onder die koelte van ‘n groot seringboom gestaan. 
 

BESIG 
 

Lang Piet was ‘n besige man met baie ondernemingsgees en sy naam het voortdurend in 
die koerante van daardie tyd, die Staatskoerant en De Volkstem, verskyn. Die berigte 

vertel dat Lang Piet op 8 Augustus 1864 in ‘n volksraad verkiesing verloor het met 5 
stemme; dat hy ‘n mynmaatskappy gestig het en later direkteur van die Lydenburg Gold 

Prospecting Co en aandeelhouer in Transvaal Mining was; verskeie winkel-en 
dranklisensies aan hom toegestaan is; dat hy woonhuise en erwe gekoop en verkoop het; 

en ‘n vrywillige bydrae gemaak het vir die aankoop van ammunisie. Lang Piet het op 
verskeie komitees gedien soos die een vir die stigting van ‘n skool vir jong dames; ‘n 

komitee vir die stigting van ‘n hoërskool en hy was voorsitter van die komitee vir die 
perdereisiesklub. Daar is ook berig dat hy alles sou verkoop en sy winkels sou verhuur 

om na Europa te vertrek, maar dit blyk dat hy knap nege maande daar was en in 
Desember 1875 terug gekeer het na Pretoria. 

Lang Piet het heelwat eiendomme in Pretoria besit, soos Nigel House en die huis wat 
later bekend gestaan het as ‘Ulundi House’. 

Nigel House was blykbaar die eerste dubbelverdieping huis in Pretoria en die tuine om 
die huis het amper die hele blok tussen Schoeman-, Pretoruis- en Prinsloostrate beslaan. 

Die huis word later ‘n hotel en het bekend gestaan as die ‘Nigel house Hotel’.  
 

KERKPLEIN 
 

Hy het ‘n erf op die noord-westelike hoek van Kerkplein, wat eers aan kaptein Struben 
behoort het, besit. Een van die geboue wat later op die erf gestaan het was bekend as die 

Marais-gebou. Bygaande foto van die noord-westelike hoek van Kerkplein na 1887, wys 
die noordelike deel van die poskantoorgebou met die ingang na die kantoor van die 

siviele Kommissaris aan die linkerkant. Die volgende drie geboue op die foto is al drie 
op die erf wat tot 1866 aan Kaptein Stuben behoort het. In 1866 adverteer ‘n huis op 

kerkplein te huur – sinkdak met agt kamers, 
kombuis, winkel en kantoor. Dit is die 

middelste gebou op die foto en die winkel is 
regs daarvan. 

Toe Lang Piet in 1875 oorsee gaan, het hy 
die volgende advertensie in De Volkstem 

geplaas: Winkel op Kerkplein te huur. 15ft x 
21ft met stoep. Winkel 11ft x15ft, stoor 30ft 

x 11ft, kantoor 11ft x 11ft. 
Standard Bank se eerste tak in Pretoria is in 

1877 in die Marais-gebou geopen. 

14 Vervolg vanaf bladsy 12. 



 

 

15 Inleiding tot Amateurradio 
 
Amateurradio is ‘n stokperdjie wat eksperimentering met radio (en verwante tegnologieë 

soos televisie of radar) vir pret en opvoeding, insluit. Soos met meeste stokperdjies die ge-
val is, sluit dit baie verskillende aktiwiteite onder sy sambreel in. 

 
Kommunikasie met ander Amateurs 

 
Een van die hoekstene van amateurradio is om van radio  

gebruik te maak om met ander radioamateurs te kommunikeer. 
Meeste amateurs het ‘n eie radiostasie wat kan bestaan van uit ‘n 
eenvoudige enkelband handdraagsendontvanger  

(‘n kombinasie van ‘n sender en ‘n ontvanger is bekend as ‘n  
sendontvanger) om met andere in dieselfde dorp te praat, tot ‘n 
gesofistikeerde stasie waarmee dit moontlik is om wêreldwyd te  

kommunikeer.  Verskeie klubs het ook klubstasies wat beskikbaar is vir gebruik deur 
klublede.  

Radioamateurs kommunikeer deur middel van verskeie modusse. Die mees algemene is 
deur middel van spraak (ook foon genoem, alhoewel dit nie met gebruik van die telefoon is 
nie), morsekode (ook genoem GG) en verskeie digitale modusse insluitende stadige aftas 

televisie. Die inhoud van ‘n amateurkommunikasie (bekend as ‘n QSO) strek van die kortste 
uitruiling van naam en ligging tot lang gesprekke wat tot ‘n uur of langer kan duur. 
Amateurradio is nie soos ‘n telefoonstelsel nie aangesien jy in die algemeen nie ‘n  

besondere stasie kan skakel nie. Indien jy met ‘n besondere persoon wil praat, dan moet 
julle vooraf vir ‘n bepaalde tyd en frekwensie ‘n afspraak maak, dit is bekend as ‘n  
skedule, of ‘sked’  vir kort. 

Andersins kan jy praat met wie ookal toevallig luister en in ‘n gesprek belangstel, wat ‘n 
populêre manier is om nuwe vriende te maak. Daar is ook verskeie netwerke (of ‘nette’ ) 
waartydens operateurs, wat ‘n gemeenskaplike belang deel, op ‘n bepaalde tyd en  

frekwensie byeenkom ten einde idees uit te ruil. 
 

Versameling van QSL- kaarte 
 

Nadat met ‘n ander amateur gekommunikeer is (veral met een in ‘n vreemde land) is dit 
gebruiklik om ‘n QSL- kaart aan daardie stasie te stuur. Dit is ‘n poskaartgrootte kaart met 

inligting aangaande jouself 

en jou stasie en besonder-
hede van die QSO soos 
datum, tyd, frekwensie, 

modus en die roepsein van 
die ander stasie. Baie ama-

teurs is trots op hul ver-
sameling QSL-kaarte, baie 
waarvan kunswerke is. 

Kaarte is iets om te vertoon 
en ‘n aangename herinner-
ing aan ‘n kontak en word 

ook dikwels benodig as 
bewyse wanneer aansoek 
om ‘n toekenning gedoen 

word. 



2m - 145,750 MHz. Magaliesberg 

KG34XH.  
Herhaler: Uitsending - 145,750 Mhz en 

-0,6 Mhz vir ontvangs. (FM) 
 
Hierdie is 'n Kenwood TKR-720, en die uitsetkrag is 
20 Watt. Die antenna in gebruik, is 'n 8-stapel 
dipool. Die stelsel is in November 2007 deur Sam 
ZS6JZ verander vanaf die 4-stapel na die huidige   
8-stapel wat vervaardig is deur RF-Industries. Die 

Rg213 voerlyn is vervang met Lmr-400. Daar word 
6 Phelps Dodge holte resoneerders gebruik tussen 
die herhaler en die antenna. Die dekking van die 
herhaler is besonder goed. Willem ZS6WAB vanuit 
Pietersburg ontvang ons nou op S-7 lesing sonder 

voorversterker waar met die vorige stelsel n  
S-2 lesing  met n voorversterker was, van die areas 
waarvandaan die herhaler normaalweg gewerk kan 
word is, Rustenburg,  Northam, Thabazimbi, 
Pietersburg, Warmbad, Ny lstroom, 

Bronkhorstspruit, Springs, Johannesburg, 
Krugersdorp en Randfontein. Tydens besonder goeie 
toestande op 2m, het amateurs al vanaf 
Potchefstroom, Memel, Parys, Brandfort, 
Vereeniging, Sasolburg, Secunda en Kroonstad, 

konta k gemaak met ons hier in Pretoria. 
Op Sondag oggende word ARMI (Amateur Radio 
Mirror International) herlei, tussen 10:00 - 11:00. 
Om 11:15 volg MRK se bulletin op die herhaler, en 
dit word dan op Woensdag aande om 19:30  

her-uitgesaai. 
 

70cm - 438,575 MHz. Magaliesberg 

KG34XH. 
Herhaler: Uitsending - 438.575 Mhz  

en -7,6 Mhz vir ontvangs. (FM) 
 
Hierdie herhaler is 'n Kenwood Tkr-820, met 'n 

uitsetkrag van 10 Watt. Die antenna in gebruik, is 'n 
8-stapel dipool. Daar word 'n Cellwave duplekser 
gebruik tussen die herhaler en die antenna. Die 
voerlyn is Foam-Helix. Die herhaler word gewerk 
vanaf Rustenburg, Brits, Pretoria, Johannesburg en 

Krugersdorp. Hierdie is een van twee 70Cm 
Herhalers in MRK se diens,en is op dieselfde 
perseel van MRK se 2M herhaler en pakket stelsels. 

 

 

70cm - 438,750 MHz. Waverlykop 

KG44DH. 
Herhaler: Uitsending - 438,750 Mhz en 

-7,6 Mhz vir ontvangs. (FM) 
 
Hierdie herhaler is 'n Kenwood TKR-820, met 'n 
uitsetkrag van 10 Watt. Die antenna in gebruik, is n 
2-stappel gevoude dipool wat vervardig is deur RF 
Industries.Die 2-Stappel is ongeveer 20m bo 
grondvlak,die voerlyn is Lmr-400 daar is 'n Phelps 

Dodge dupleksers tussen die herhaler en die 
antenna.Die Voerlyn  en antenna is in September 
2008 deur Sam ZS6JZ en Johan ZS6JPL vervang tot 
huidige stelsel.Hierdie herhaler staan op 
Waverlykop bo die klipgroef langs N1 Deurpad. Die 

herhaler word goed gewerk van die ooste van 
Pretoria, Cullinan, Centurion, Midrand en tot sover 
as Warmbad. 

  

6m - 52,750 MHz. Waverlykop 
KG44DH. 

Herhaler: Uitsending - 52,750 Mhz  
en -1,6 Mhz vir ontvangs. (FM) 

 
Hierdie is die enigste werkende 6m herhaler, in die 
Republiek van Suid Afrika tot op datum 2009. 
Die herhaler bestaan uit 'n  Pye kombinasie. 

Die  uitsetkrag van die herhaler is 50 Watt en  die 
antenna in gebruik, is 'n gevoude dipool wat deur 
RF-Industries vervaardig is. Die voerlyn op die 
stelsel is Lmr-600 en die antenna is ongeveer 15M 
bo-grond vlak. Daar word 6 aangepaste Heliese 

filter kanne gebruik tussen die herhaler en die 
antenna. Die herhaler dek die groter Pretoria area. 
Die herhaler is werkbaar vanaf Rustenburg, Brits, 
Johannesburg en omstreke, tot sover as Cullinan en 
Bronkhorstspruit.  

Daar is al 'n QSO gevoer deur Malcolm ZR6MDK, 
met Marzio I5MXX. Marzio het vanaf Italië, CQ op 
die 6m herhaler geroep, tydens 'n TEP opening. 
Oukêrel Malcolm het eers gedink dat dit iemand is 
wat gekskeer, maar hy  het toe 'n vinnige QSO met 

Marzio gevoer, voordat die band weer toegemaak 
het, en Marzio se sein weer in die niet verdwyn het. 
Hierdie herhaler staan ook op Waverlykop By  die 
klipgroef langs N1-Deurpad. Die perseel is met 
groot dank van Johan ZS6JPL aan ons beskikbaar 

gestel. 

Opgedateer deur Sam ZS6JZ  14-03-2009 

Diensverskaffing: Spraak 
Magalies Radio-amateur Klub, beskik oor die 

 volgende SPRAAK herhalers: 
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NUWE LISENSIEFOOIE IN STAATSKOERANT 
 

Op Vrydag 27 Augustus het OKOSA die nuwe lisensiefooistruktuur in die         
Staatskoerant gepubliseer. Die minimum fooi vir enige radiolisensie is R120.       

Die nuwe fooie tree op 1 April 2011, dit is die begin van OKOSA se finansiële jaar, 
in werking. Alle lisensies in die amateurdiens sal vanaf daardie dag R120 per jaar 

kos. 
 

Op 29 April 2009 het die SARL ŉ memorandum aan OKOSA voorgelê waarin    
beswaar aangeteken is oor die voorgestelde verhogings en beweer dat dit nie in 

belang van afgetrede persone of die jeug sou wees nie. OKOSA het die SARL se 
voorstelle vir laer fooie verwerp. Indien die nuwe fooie in perspektief geplaas word, 

is dit binne die gemiddelde inflasiekoers oor die afgelope 25 jaar, synde minder as 
8% per jaar. 

 
Vanaf 1 April 2011 verhoog die volgende lisensiegelde na R120 per jaar: 

ZU-, ZR- en ZS-lisensies 
Bakenlisensies 

Versoek om roepsein te verander 
Spesiale geleentheid lisensie 

Luisteraarslisensie 
Herhalerstasie insluitend radiokoppeling 

Digiherhaler/bulletinbord 
Eksperimentele stasie vir weersatellietontvangs en -heruitsending 

 
Lede wat vooruit betaal, word met afslag beloon: Indien ŉ lisensie 2 jaar vooruit 

betaal word, kos dit R240; 3 jaar R329; 4 jaar R419 en 5 jaar R500. 
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SLEGS WARE MANNE BRAAI VLEIS 

Vleisbraai is die enigste tipe kosmaak wat 'n ware man sal doen. 

Wanneer 'n man besluit om te braai, ontstaan die volgende ketting-reaksie.: 

1) Die vrou gaan koop die vleis en by-kossies. 

2) Die vrou maak die slaai, pap en sous.  

3) Die vrou gooi speserye op die vleis, sit dit in 'n bak saam met die 
 nodige braai-gereedskap en souse en vat dit na die man wat langs die 
 braaier met 'n dop in sy hand staan. 

4) Belangrik: DIE MAN PLAAS DIE VLEIS OP DIE ROOSTER 

5) Die vrou gaan na binne om die borde en eetgerei reg te kry.  

6) Die vrou kom uit om die man te vertel dat die vleis besig is om te 
 verbrand. Hy bedank haar en vra of sy nog 'n dop sal gooi terwyl hy 
 die situasie onder beheer bring.  

7) Weer belangrik: DIE MAN VERWYDER DIE VLEIS VAN DIE  
   ROOSTER EN GEE DIT VIR DIE VROU AAN. 

8) Die vrou sit al die kos gereed op die tafel. 

9) Na ete dek die vrou die tafel af en was al die skottelgoed. 

10)  Almal bedank die MAN vir die heerlike braai-poging. 

 
Later vra die man of sy vrou darem haar "aandjie af" geniet het. 

 Wanneer hy die reaksie op haar gesig sien, besluit hy daar is ook niks wat 
sommige vrouens tevrede sal ste l nie!  

Grap van die maand 

PUTU PAP   (Krummel pap) 
 
2 koppies water                     knippie sout 

3-4 koppies mieliemeel  
 

Bring water en sout tot kookpunt en voeg mieliemeel by.Verlaag hitte tot normaal. Sit 
deksel op. Roer vir 3-4 minute met die agterkant van 'n houtlepel sodat krummels in die 

pap vorm. Sit weer deksel op. Roer weer 1 of 2 keer goed deur. Sit klontjies botter bo-op 
pap en roer vir 'n laaste keer deur. Laat vir sowat 10 minute kook totdat pap goed gaar is. 

Bedien saam met braaivleis, met "sheba" oftewel tamatie en uiesmoor. 

Voosien deur Jenny, ZS6JWN 
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Erkenning aan Hoezit.  

Jeugtydskrif van ATKV. 

Skriftelike goedkeuring vir  

herpublikasie. 

WONDERLIKE WEER      

Deur Mia van Heerden 
 

Hier is al die antwoorde op jou vrae oor die weer! 
 
Wat is meteorologie? 

Die studie van weer word meteorologie genoem. ’n Persoon wat die weer bestudeer, word ’n 
meteoroloog genoem. Meteoroloë gebruik dikwels meer gevorderde instrumente wat bo die aarde se 
oppervlak is. Weerradar en satellietfotografie kan meteoroloë help om meer akkurate voorspellings 

oor die area van ’n kontinent te maak. 
 
Radar 

Radar gebruik mikrogolwe om te kyk vir reëndruppels in die lug. Waar dit ookal 
reën, bons die druppels op die sein. Deur dan na die sein te luister, kan die radar 

presies uitwerk hoe hard dit waar reën. 
 

Satelliete 

Satelliete help meteoroloë om die pad en ontwikkeling van sekere weersisteme 
te volg. Hulle kan natuurverskynsels waarneem en die temperatuur in die lug en 
grond meet. In meeste gevalle gebruik meteoroloë spesifieke weerinstrumente 

(wat op die aarde se oppervlak en nie in die ruimte is nie) om die weer te 
bestudeer. Hulle gebruik dit om weervoorspellings oor temperatuur, reënval, 
lugdruk, humiditeit, sonskyn en bewolktheid te maak. Hierdie voorspelllings is 

gewoonlik net vir ’n kort tydperk en ook vir ’n klein area. 
 
Reënmeter 

’n Reënmeter word gebruik om die hoeveelheid reënwater wat geval het te meet. Dis gewoonlik ’n 
kegelvormige bakkie wat in millimeters gemerk is. 

 
Weerballonne 

Weerballonne word gebruik om weerstoestande hoër op in die atmosfeer te meet. Daar 

word gewoonlik ander instrumente in die weerballon geplaas om die weertoestande te 
meet. 
 

HET JY GEWEET? 

Die Steven-sonskerm is ’n boksie wat gebuik word om die weerinstrumente van die  
natuur se elemente te beskerm. 

 
WEER IN DIE KOERANT EN OP TELEVISIE 
Meteoroloë van dwarsoor die wêreld het standaard simbole wat hulle 

gebruik om die weersomstandighede aan die publiek deur te gee. Ons 
noem dit weerkaartsimbole. 

 

 



20 

BHF-WISSELTROFEE 

 
Geskiedenis rondom die trofee onbekend: 
Onderstaande was wel in die grondwet 

gedurende 21-9-2002 onder 9.1.4.3. maar sedert-
dien verwyder. 

 
Wanneer twee lede so kontak gemaak het, 

ontvang elkeen ‘n wisseltrofee. Indien ‘n 

buitestaander (nie-klublid) betrokke is, gaan 
een trofee na die lid wat die langste afstand 

behaal het en die ander en die ander identi-
ese trofee na die lid, indien daar is, wat die 

volgende langste afstand kontak gemaak het 

Op die trofee staan gegraveer: 
Noord – Westelike Transvaal 

Radio-tak wisseltrofee 

6-en 2-meter kontakte vanaf 15 myl en verder. 
 

In die grondwet staan opgeteken onder 9.1.6. 
 

BHF – wisseltrofee 

9.1.6.1. Vir toekenning aan die lid wat oor die langste afstand op BHF d.m.v. sim
 pleks werking tweerigtingkommunikasie bewerkstellig het.  
9.1.6.2. Om in aanmerking te kom moet daar nie later nie as een maand voor die 
 ALV. ‘n skriftelike aansoek (vergesel van ‘n QSL – kaart of ander geskrewe 

 bevestiging van die QSO) deur die aansoeker self by die komitee ingedien 

 word. Aansoeke namens iemand anders word nie in aanmerking geneem 
 nie.  
9.1.6.3. Kontakte gemaak op enige frekwensie van 50MHz of hoër, kom in  

          aanmerking . 
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TNT Beskik nou oor ‘n tweede twee-meter herhaler. Hierdie herhaler 

funksioneer op dieselfde frekwens as TNT-1 herhaler by Hartebeespoort.  

Dit is die eerste keer in ons amateur-geskiedenis dat twee herhalers binne 
dieselfde trefafstand op dieselfde frekwens funksioneer. 

Die TNT-2 herhaler soos hy binne ure na aanskakeling bekend geraak het, is 
geleë net suid van Pretoria middestad op een van die hoogste koppe ongeveer 

4 kilometer vanaf Kerkplein. 

Die hoofdoel van hierdie herhaler wat vir ‘n toetsperiode van een week sal 
fungeer, is om die moontlike deking in skadukolle binne die Pretoria area 

wat nie deur TNT-1 bedien word nie, deur ‘n supplimentêre herhaler in te 

vul, te ondersoek. Die uitset en ontvangsgevoeligheid van TNT-2 is 
doelbewus afgestel om nie afbreuk te maak aan die normale diens wat deur 

TNT-1 gelewer word. 

TNT HERHALER 
Uit TEENSPANNING Februarie 1975 

Naamsverandering 
 

Omdat TNT nie meer in die Noord-Transvaal, wat in elkgeval na die verkiesing in 1964 
opgesnipper en hernoem is, die plattelandse ondersteuning van vroeër gehad het nie, is daar 

by ’n Spesiale Algemene Vergadering gehou op 22 Junie 1996, besluit om af te sien van 
“Noord-Transvaal” in die naam en die klub wat op 1 Julie 1996 in werking sou tree, Magalies 

Radio-Amateur Klub te noem, afgekort MRK. 
 

In die soeke na gegewens oor “ die ou dae” is ’n brief van wyle George Miller ZS6ACQ 
tussen ons argiefstukke ontdek waarin hy vra dat dit opgeteken word dat daar omstreeks 

1954/55 ’n afrikaanse klub onder voorsitterskap van oukêrel Hennie van der Merwe ZS6CM 
van Lichtenburg, hier in Pretoria bestaan het. Hy noem die name van o.a. Charles ZS6CZ, 

Nic ZS4NC (later ZS6NC), Smittie ZS6ZB en Ds Dirk Human ZS6TM van Coligny, en 
moontlik Eddie ZS6LR, as lede. Dit was ’n klein dog aktiewe klub wat ongelukkig nie lank 

oorleef nie. 
 

Die verstommendste aspek van hierdie inligting is dat die klub “Magalies Radio Klub” geheet 
het! Was dit profeties? Of was daar ’n telepatiese skakel tussen die huidige MRK se 

naamgewers en die geeste van die vroeëre MRK? Die bestaan van die gewese MRK word 
deur Willie Lotter ZS6BDM bevestig. 
 

(uitgesnuffel en saamgestel deur Pieter ZS6LC)    
Inligting geneem uit Teenspanning Julie – Augustus 2004. 



Die Weerstand 
Weerstande is beskikbaar in waardes wat wissel van ‘n fraksie van ‘n ohm na verskeie honderd mega-
ohms. Weerstande kom ook voor in verskillende toleransies. Die toleransie wys hoe naby die werklike 

waarde van die weerstand waarborg om tot sy nominale waarde te wees. Byvoorbeeld, die werklike weer-
stand van ‘n 1 KO weerstand met ‘n toleransie van 5% kan wissel vanaf 950O (1 KO – 5%) tot 1 050 O 
(1 KO + 5%). Weerstande kom ook voor in verskeie kragvermoëns. Soos jy sal sien in ‘n paar modules se 

tyd, die krag wat verspil word by ‘n weerstand hang af van die huidige vloei deur die weerstand en die 
stroomspanning oor die weerstand. Om in verskillende vereistes te voldoen, is weerstande gewoonlik 
beskikbaar in krag wat wissel van een agtste van ‘n watt (0.125 W) tot 5W of meer. 

Alle elektriese komponente het simbole wat gebruik word in kringdiagramme wat wys hoe die kompo-
nent verbind moet word om ‘n spesifieke stroombaan te skep. Hierdie tekeninge is bekend as kringdia-

gramme en die simbool vir ‘n weerstand in ‘n kring diagram is: 
 
 

In kringdiagramme verteenwoordig ‘n gewone lyn die verbind- ing tussen 
twee of meer komponente, so die lyne wat van die linker en regterkant van die weerstand uitkom verteen-
woordig die verbindingsdrade van die res van die stroombaan. Die weerstand is die vierkant tussen hier-

die lyne. 

 

Die weerstandkleurkode 
Weerstande is baie klein komponente, net ‘n paar millimeters lank, so as die waarde van ‘n weerstand (sy 

nominale weerstand, in ohms) op die weerstand gedruk is, sal dit baie moeilik wees om te lees. So in 
plaas daarvan om die waarde van die weerstand daarop te druk, word ‘n standaardkleurkode gebruik 
waardeur die waarde van die weerstand verteenwoordig word deur drie gekleurde bande en die toleransie 

van die weerstand by ‘n vierde band.  
Vir elke kleur wys die tabel jou die syfer wat dit verteenwoordig in die eerste twee bande, die vermenig-

vuldiger wat dit verteenwoordig wanneer dit verskyn in die derde band, en die toleransie wat dit verteen-
woordig in die laaste 
band. 

Weerstande met stywe 
toleransies, soos ‘n 1% 
of 2% weerstande, mag 

‘n ekstra band in die 
kleurkode hê. In hierdie 
verband verteenwoordig 

die eerste drie bande, 
die eerste drie syfers 
van die waarde sodat 

die waarde van die 
weerstand meer presies 
voorgestel kan word. 

Die oorblywende bande 
verteenwoordig die 
vermenigvuldiger en 

toleransie soos dit voor-
heen was. 
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Kleur Syfer vermenigvuldiger Toleransie/Speling 

Swart 0 x1 1% 

Bruin 1 x10 2% 

Rooi 2 x100  

Oranje 3 X1 000  

Geel 4 X10 000  

Groen 5 X100 000  

Blou 6 X1 000 000  

Violet/Pers 7 X10 000 000  

Grys 8 X100 000 000  

Wit 9 X1 000 000 000  

Goud   5% 

Silver   10% 

Geneem uit RAE Handleiding 
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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,I 

n 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. 

Voorsien deur Andriette, ZS6AN 




