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ROEPSEIN :    ZS6MRK. 

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

POSBUS :  13653, PRETORIA, 0135. 

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

WEBBLAD :  http://zs6mrk.org. 

E-POS  :  sekretaris@zs6mrk.org. 

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

   7.063 MHZ LSB,  ECHOLINK VIA ZS6FCS 

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

Bestel u nuwe klubhemp nou! 

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

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

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

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

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

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

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

pie is alreeds afgelewer. 

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

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

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

pos versend moet word. 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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Die krag van die gelowige gebed 

“Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, HERE, God is, en dat U hulle hart tot U laat 
terugkeer. Daarop het die vuur van die HERE neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, 
ja, die water wat in die sloot was, opgelek"- 1 Konings 18:37-38 OAV. 

Watter geweldige en heerlike krag lê daar nie in die gebed van die gelowige nie. Daniël het volhardend gebid en was 
veilig te midde van die brullende leeus, en Jakobus skryf van Elia: “Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig 
gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande nie gereën nie; en hy het weer gebid, 
en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit" (Jak 5:17). 

Die Here het self gesê: “Bid en vir julle sal gegee word" (Luk 11.9). Dit is noodsaaklik dat die kind van die Here altyd sal 
besef watter heerlike krag lê daar in die gelowige gebed. In die oorweldigende wêreld waarin ons lewe kan ons nie 
sonder daardie sekerheid wees nie. Die gebed is die hartstogtelike spreke van 'n kind met sy Vader in die hemel, maar 
dit is ook die voedingsaar vanuit die hemel waardeur ons krag ontvang. Die gelowige gebed laat die hemel juig en dit 
laat die hel sidder ... 

Dit is alleen die ware gelowige wat so kan bid. Ons sien in die teks hierbo dat Elia glo dat God met vuur sal antwoord. 
So seker is hy van sy saak dat hy meermale die kruike water op die altaar omkeer totdat alles nat was en die water 
rondom die altaar gestaan het. Daar was absoluut geen twyfel by Elia nie! “En as iemand van julle wysheid kortkom, 
laat hom dit van God bid ... maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel....” (Jak 1:5). 

Die gelowige gebed van Elia het dan ook tot gevolg dat die volk in geloofsvertroue uitroep terwyl hulle neerval: “Die 
Here, Hy is God, die Here, Hy is God" (1 Kon 18:39). Die gebed van Elia bring 'n volk tot bekering en vernietig die werke 
van die duiwel, want die profete van Baäl en Asjera is doodgemaak. 

Die gelowige gebed vra dikwels van jou liggaamlike en geestelike eensaamheid en afsondering. Daar in die stilte van 
jou slaapkamer kan jy met jou Vader praat. Die gedagte van afsondering spreek ook van die heiliging wat daar by jou 
moet wees - om jou gedagtes, woorde en dade sonder reserwe aan die Here te gee. 

Die gelowige gebed is ook 'n ootmoedige gebed. Die kind van die Here kom met geen eise nie, maar slegs met 
smeking voor die genadetroon van die hemelse Vader. Dié gebed spreek van afhanklikheid en vertroue. Dit gaan bo 
alles om die verheerliking van die naam van God. “Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat 
u, Here, God is". 

Die gelowige gebed spreek ook van volharding. Elia het sewe-maal gebid. Hy het dus volhard in die gebed en vas geglo 
dat God sal help, op Sy tyd en op Sy manier. Die gebede van Elia is wonderlik verhoor! Vuur uit die hemel het die 
brandoffer en die hout en die klippe van die altaar verteer. In vers 45 lees ons: "En in 'n oogwink was die hemel swart 
van die wolke en wind, en 'n groot reën het gekom". 

Daar lê 'n onbegryplike krag in die gelowige gebed. Het ons genoeg vertroue in die gebed? Ons het 'n groter Bidder as 
wat Elia was en Hy bid vanaf 'n hoër bergtop as Karmel! Onse Here Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader 
en daar hoor ons Hom bid: “Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat 
hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die 
wêreld" (Joh. 17.24). 

Is alles dan nie moontlik nie? 

   

http://www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2014boodskap2066.html
http://www.dieweg.co.za/boodskappe/dieweg2014boodskap2062.html
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17 Januarie 2015 

Klubvergadering : Wat is ŉ Pic, AVR of ŉ Arduino 

PSK31 

 

21 Februarie 2015 

Klubvergadering: “Hallo world” op ŉ Arduino stelletjie 

RADAR 

 

28/29 Maart 2015 

Kompetisie: Draagbare radio stelsel QWW WPX  

 

18 April 2015 

Klubvergadering: Belangrike toets instrumente  vir Radio Amateurs 

 

16 Mei 2015 

Klub vergadering: Tak Antenna 
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Die PIC  en AVR familie van geïntegreerde kringe is almal mikroverwerkers of -beheerders. 

 

Die maklikste manier om oor ‘n mikroverwerker te dink is om dit te vergelyk met jou persoonlike rekenaar (PR).  In die 

rekenaar is ‘n moederbord wat bestaan uit 'n mikroverwerker (Intel, AMD …) wat die intelligensie bied, RAM - en 

EEPROM geheue en koppelvlakke soos seriepoorte, USB-poorte, skyfaandrywers en skermkoppelvlakke. Persoonlike 

rekenaars (PR) gebruik altyd ten minste 32-bis of deesdae  64-bis datawoorde. Dit beteken dat hulle data in 32-bis of 64-

bis pakkies of woorde verwerk word. 

 

‘n Mikrobeheerder het daarenteen,  alle, of die meeste van hierdie funksies ingebou in 'n enkele vlokkie (chip), sodat 'n 

groot moederbord nie nodig is nie. Vanselfsprekend sal al bg. funksies afgeskaal  wees om op die vlokkie te kan pas. Die 

PIC/AVR mikrobeheerders is bv. baie eenvoudiger met  datawoorde van gewoonlik  8-bis en met baie minder interne 

geheue. 

 

‘n  PR het 'n bedryfstelsel (Windows of Linux) en hierdie hardloop dan programme, soos Word of Internet Explorer vir 

spesifieke take. 'n 8-bis mikrobeheerder het gewoonlik nie 'n bedryfstelsel nie en net ‘n enkele doelgemaakte program 

loop daarop. 

 

Net soos jou rekenaar nutteloos sou wees as jy nie enige programme installeer nie , moet 'n program op ‘n mikrobeheerder 

geïnstalleer/gelaai wees om dit van enige nut te maak. Hierdie program is gestoor in die ingeboude geheue in die 

mikrobeheerder. Die program word met ‘n doelgemaakte programmeerder op die mikrobeheerder gelaai.  So, wat is 'n 

program? 

 

'n Program is 'n reeks instruksies, elk baie eenvoudig, om data te gaan haal, te manipuleer,te gaan bêre of iets mee te doen. 

In die meeste toepassings vir 'n mikroverwerker, soos bv. 'n wasmasjien, moet die mikroverwerker insette lees,  en dan 

dienooreenkomstig uitsette beheer na gelang van die was siklus waarop dit gestel is. Soms kan jy die data manipuleer. 

Van die data word na die LCD vertoon gestuur of na ‘n serie-poort. 

 

'n Reeks van eenvoudige binêre instruksies word gebruik om hierdie basiese take te doen. Elke instruksie het 'n ekwivalente 

saamsteltaal-instruksie - net sodat die mens die masjientaal makliker kan verstaan. Die mees basiese manier van 

programskryf vir 'n mikrobeheerder is om masjientaal (of ook genoem saamsteltaal) te gebruik. 

 

Die PIC en AVR is maar een van vele mikroverwerkers. Intel, Texas Instruments, NEC, Panasonic en Zilog is maar een van baie 

maatskappye wat ook mikrobeheerders vervaardig. 

 

Agtergrond van PIC – Michrochip 

 

Die oorspronklike PIC is gebou om gebruik te word met die General Instruments  se nuwe CP1600 16-bis CPU. Terwyl dit in 

die algemeen 'n goeie verwerker (CPU) is, het die CP1600 het ‘n swak In/uit ( I/ O) stelsel gehad.  Die 8-bis PIC is in 1975 

ontwikkel en die algehele stelsel is verbeter  deur die  In/uit take los te maak van die verwerker (CPU). Die PIC gebruik 

eenvoudige mikrokode,  gestoor in sy lees-alleen-geheue (ROM), om sy take uit te voer. Hoewel die term is nie destyds 

gebruik was nie, deel die instruksies tog n paar algemene kenmerke met RISC (Reduced instruction set computing) 

ontwerpe. 

Wat is ‘n PIC en ‘n AVR? En ‘n 

Arduino?? 
THYS ZS6MJM 
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Wat is ‘n PIC en ‘n AVR? En ‘n 

Arduino ?? 
In 1985, het General Instrumentsl hul mikroëlektronika afdeling verkoop en die nuwe eienaars het byna alle produkte 

gekanselleer - wat teen hierdie tyd in elk geval uitgedien was. Die PIC egter, was  opgegradeer met 'n interne EPROM 

(erasable programmable read only memory) om ‘n programmeerbare kanaal te voorsien vir die programmering. 

 

 Vandag is 'n groot verskeidenheid van die PIC’s beskikbaar met verskeie aanboord randapparatuur soos 

seriekommunikasie modules, UARTs, motoriese beheer en die program geheue is van 256 woorde tot 64k woorde en 

meer.  ('n "Woord" is een saamsteltaalinstruksie, wat wissel van 8, 12, 14, 16 of 32 bis, afhangende van die spesifieke PIC 

mikro-familie). 

 

Hul korporatiewe hoofkantoor is geleë in Chandler, Arizona met  wafer vervaardigingslabratoriums  in Tempe, Arizona en 

Gresham, Oregon, en ‘n monteer/toets fasiliteite in Chachoengsao, Thailand. 

 

Agtergrond van AVR – ATMEL 

 

Atmel Corporation is 'n Amerikaanse-gebaseerde ontwerper en vervaardiger van halfgeleiers, gestig in 1984. Die maatskappy 

fokus op ingebedde stelsels gebou rondom mikrobeheerders. Die produkte bestaan uit mikrobeheerders (8-bis AVR, 32-bis 

AVR en ARM-gebaseerde verwerkers). Hierdie verwerkers voldoen o.a. aan voertuig spesifikasies.  Van hul ontwerpe is ook 

op die Intel 8051 tipe verwerkers gebaseer. Van hul ander produkte is radio frekwensie (RF) toestelle (soos Wi-Fi), 

EEPROM en geheue vlokkies, simmetriese en asimmetriese sekuriteit vlokkies (chips) , raak sensors en -leiers, en 

doelgemaak/spesifieke produkte.  

 

Atmel lewer dienste en produkte aan die gewone verbruiker en aan die kommunikasie-, rekenaar netwerk-, industriële-, 

mediese-, vervoer-, ruimte- en militêre sektore.  

 

Atmel se korporatiewe hoofkantoor is in San Jose Kalifornië. Hul is ook teenwoordig in Trondheim, Noorweë, Colorado 

Springs, Colorado, Chennai, Indië, Sjanghai, China, Taipei, Taiwan, Rousset, Nantes, Frankryk, Patras, Griekeland, 

Heilbronn, Duitsland, Whiteley, die Verenigde Koninkryk en München, Duitsland. Atmel kontrakteer baie van die 

vervaardiging van sy produkte uit. Dit besit 'n vervaardigingsfasiliteit in Colorado Springs, Colorado. 

 

Waar pas die Arduino in? 

As ons die basiese mikrobeheerders soos die PIC en die AVR sou vergelyk met ‘n dieselenjin, dan kan ons kyk na die Arduino as  

‘n vragmotor wat reeds gemonteer  is maar sonder die bakwerk. Die enjin, ratkas, transmissiestelsel, suspensie en basiese 

kajuit is gemonteer. Die koper moet nou net sy eie bakwerk daarop monteer – om sy bus, koeltrok of sy meubelwa te kry. 

Die arduino bordjies bestaan dan uit ‘n mikrobeheerder (gewoonlik  ‘n ATMega328), koppelvlak na die PR (USB-poort), 

kragregulering, in/uitsette wat dan ook ‘n paar liggies (LED’s) dryf. Daarmee saam is koppelings op die bordjie geplaas om 

ander kaarte (hulle noem dit “shields”) maklik te kan koppel. 

 

Agtergrond van Arduino 

 

Arduino begin in 2005 as 'n projek vir studente by die Interaction Design Institute Ivrea in Ivrea, Italië. Op daardie stadium het 

studente 'n "BASIC Stamp" teen 'n koste van $100 gebruik vir hul projekte. Veels te duur vir ‘n student!  Massimo Banzi, 

een van die stigters, was ‘n lektor by Ivrea. Die naam "Arduino" kom van 'n kroeg in Ivrea, waar sommige van die 

stigterslede gereeld gekuier het. Die kroeg self is vernoem na Arduino, Markgraaf van Ivrea en die Koning van Italië vanaf 

1002 tot 1014. 
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ŉ Hardeware skripsie deur ‘n Colombiaanse student, Hernando Barragan, het as basis gedien vir die ontwerp.  Na afloop 

van die projek  het navorsers gewerk om dit ligter, goedkoper, en meer beskikbaar vir die oopbrongemeenskap te maak. 

Die instituut het later gesluit, maar een van die navorsers,  Dawid Cuartielles, het hom beywer om die idee verder te 

neem. 

 

Opsommende tabel: 

 

  PIC Mikroverwerker AVR Mikroverwerker Arduino 

Maatskappy Microchip ATMEL Arduino 

Maatskappy omset 
(2013/14) 

$m 1 930 $m 1 386 ? Nie gelys nie 

Wins/(verlies) $m 395 ($m22)  (verlies) ? 

Verskille tussen die PIC’s AVR’s en Arduino 

 1. Tipiese samestelling Slegs mikroverwerker Slegs mikroverwerker Basies bord reeds gebou 
met ATMega328 

2. Leerkurwe Steiler leerkurwe Steiler leerkurwe Op beginner gemik. 

3. Teikenmark Geskik vir doelgemaakte 
projekte 

Geskik vir doelgemaakte 
projekte 

Nie geskik vir doelge-
maakte projekte nie, 
maar vir studente, stok-
perdjies en prototipes. 

4. Materiaal beskikbaar Baie dokumentasie 
beskibaar 

Baie dokumentasie en 
inligting onder amateurs 
op die internet 

Gewild onder robot-
entoesiaste 

5. Randaparatuur Baie beskikbaar, maar 
moet self geïntegreer 
word 

Redelik, maar moet self 
geïntegreer word. 

Groot reeks  “Shields” 
Ethernet, WiFi, GSM.. 
beskikbaar 

6. Programmeringstale Goeie masjientaal. Gratis 
C saamsteller beskikbaar 
maar kruppel. Volledige  C 
pakket te duur vir ama-
teurs. 

Goeie masjientaal en C 
programme (GCC – oop-
bron) 

Goeie ondersteunende 
programme ‘n tipe C-taal. 
Oopbron 

7. Hardeware     Oopbron hardeware 

8. Verskeidenheid be-
heerders 

Baie doelgemaak pakkies 
beskikbaar 

Kleiner verskeidenheid Min 

9. Beskikbaarheid Goeie naverkoopdiens en 
beskikbaarheid van ouer 
komponente 

Pakkies (IC’s) nie so vrylik 
in RSA beskibaar nie 

Geredelik 

 10. Tipiese koste vir eerste 
projek 

PICkit3      R600 
10x PIC 12f1571 DIP 
          R67.19 (R6-72elk) 
Bordjie ? 
Reguleerder..   R20 
Totaal:              R687 
Goedkoper pro-
grammeerders kan gebou 
word. Probleem is 
aanpassing vir alle ver-
werkers. 

AVRISP MKII    R595 
4x Attiny85 DIP R76 (R19/
elk) 
Bordjie? 
Reguleerder..    R20 
Totaal:              R691 
Goedkoper pro-
grammeerders bv. Pololu 
(R265) beskikbaar. Kan nie 
ATxMega reeks pro-
grammeer nie. 

Nano 3: R269 (nie 
beskibaar nie) 
Namaaksel  R195 
(probleem met Windows 
x64 is opgelos) 
  

 11. Koste vir ‘n 2de projek. 
(bv toonbordjie) 

Verwerker: R6-72 
Bordjie:        R10 (vir 60) 
Kristal:          R4 
Ander:          R25 
Totaal:         R45-72 

Verwerker: R14-50 
Bordjie:        R10 (vir 60) 
Kristal:          R4 
Ander:          R25 
Totaal:         R53-50 

Nano 3: R269 
Bordjie: ? 
Kristal:   R4 
Ander:   R10 
Totaal:   R283 

Wat is ‘n PIC en ‘n AVR? En ‘n 

Arduino ?? 
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Nota 1: Visual Micro vir Microsoft Visual Studio 2008-2013 of  Atmel Studio 6.1-6.2 vir ontfouting en simulasie beskikbaar 

teen  $30. (Ek kan nie kommentaar lewer op die produk nie) 

 

Voorstel vir ‘n beginner 

 

Vir ‘n beginner met geen agtergrond in mikrobeheerders nie sou ek (net my mening!) voorstel om met ‘n Arduino bordjie te 

begin. Dit is moontlik om ‘n programmetjie (hulle noem dit ‘n “sketch”) te laai en dan op ‘n gewone proto-bordjie 

(breadboard) ‘n kring te bou om bv. die Attiny85 te programmeer. Ekself gebruik die PIC mikroverwerkers. 

 

Verder is internettoegang (en sommer baie data) en ‘n persoonlike rekenaar ‘n vereiste. Die PR is nodig om die programme vir 

die mikrobeheerder te ontwikkel en die internettoegang om al die datavelle en programme af te laai. ‘n Proto bordjie of 2 

is handig en dan die basiese komponente  vir jou projek. 

 

Met ‘n volgende artikel sal ons kyk hoe om ‘n Arduino te programmeer om ‘n LED liggie te flits. 

 11. Koste vir ‘n 2de projek. 
(bv toonbordjie) 

Verwerker: R6-72 
Bordjie:        R10 (vir 60) 
Kristal:          R4 
Ander:          R25 
Totaal:         R45-72 

Verwerker: R14-50 
Bordjie:        R10 (vir 60) 
Kristal:          R4 
Ander:          R25 
Totaal:         R53-50 

Nano 3: R269 
Bordjie: ? 
Kristal:   R4 
Ander:   R10 
Totaal:   R283 

 12. IDE (Integrated devel-
opment Environment) 

MPLABX (gratis) ATMAL Studio (gratis) Arduino (gratis) 

 13. Ontfouting (debug) Ingebou. Goed Ingebou. Goed Geen (Nota 1) 

 14. Tipiese produk PIC 12f1572 AVR ATtiny Arduino Nano 3 

Wat is ‘n PIC en ‘n AVR? En ‘n Arduino ?? 
Deur Thys ZS6MJM 
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Elke liewe oomblik — ook terwyl jy nou hier lees — 

woed daar nie minder nie as omtrent 1800 donder

storms op die aarde. Dis ’n ongehoorde 16 miljoen per 

jaar! Maar wat is donderstorms eintlik? 

 

  

 

WEERLIG 
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In die blou lug verskyn ’n wolk wat groei en aanhou groei, totdat dit die lugruim oorspan en die 

son verduister. Die wind loei oor die aarde en blitse krul in allerhande rigtings. Die knalle en 

rammelings laat jou sidder—en dan trek die verdonkerde hemel sy sluise oop... 

Jy is midde-in ’n donderstorm. Al wat leef en beef is reeds onderdak of binnensbuis, en geluk-

kig is jy ook betreklik veilig in jou kamer. Kuiermense uit die Kaap reageer egter heelwat an-

ders as julle Hoëvelders wat aan dié soort weer gewoond is. Hulle sit doodstil en druk bevrees 

hul ore toe, en party van die kinders vlug selfs soos hasies onder die beddens in. 

Dit sal jy darem nooit doen nie. Maar dan sal jy ook nooit jou ontsag vir donderweer kan ver-

loor nie... 

Donderstorms woed wel oor betreklik klein oppervlakke as ’n mens hulle met die magtige 

tropiese siklone (die orkane of tifone) vergelyk, of selfs met die buite-tropiese siklone soos 

dié wat die winterreën in die Wes-Kaap veroorsaak. Maar ondanks hul beperkte duur en 

grootte—’n tipiese donderstorm duur gemiddeld 30 minute en is nagenoeg 25 kilometer in 

deursnee—is alle donderstorms gevaarlik. 

Die gevaar skuil in die weerlig, maar ook in moontlike hael, verwoestende vloedwaters of, mind-

er gereeld, die angswekkende tornado’s wat deur die onstuimige toestand in die lug opgeklits 

kan word. 

Omdat donderstorms so kol-kol in relatief klein gebiede voorkom, word verskillende gebiede 

op die aardbol, ook Suid-Afrika, elke jaar deur duisende sulke storms getref. Die Amerikaners 

het al selfs bereken dat sowat 100 000 donderstorms jaarliks in die Verenigde State voorkom. 

Wat meer sê, daar woed elke oomblik nie minder nie as omtrent 1800 donderstorms op die 

aarde. Dis ’n ongehoorde 16 miljoen per jaar!  
  

http://www.mieliestronk.com/orkaan.html
http://www.mieliestronk.com/hael.html
http://www.mieliestronk.com/tornados.html
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Maar wat is donderstorms eintlik? Wat veroorsaak dit?  
  

•    Vir enige donderstorm op te gebeur, moet daar vanselfsprekend genoeg vog in die lug 

wees—sodat wolke gevorm kan word en dit kan reën.  

•    Daar sal ook ’n onstabiliteit in die lug wees—warm lug wat vinnig opstyg.  

•    Koue of warm fronte, seebriese, berge of die son se hitte kan almal die lug laat opstyg en 

donderstorms help veroorsaak.  
  

 Die lewensiklus van ’n storm kan in drie fases ingedeel word: 

•     Die ontwikkelingstadium:  Daar is ’n hoë cumulus-wolk wat op stygende lug dui. In hierdie 

stadium, wat sowat tien minute duur, is daar min indien enige reën. Daar is wel verspreide 

blitse.  

•     Die volwasse stadium:  Dit is die stadium waarin swaar reën, herhaalde blitse en sterk 

winde verwag kan word. Hael kan ook voorkom—miskien selfs tornado’s. Die storm kan soms 

selfs swart of donkergroen lyk. Hierdie stadium duur gemiddeld tien tot twintig minute, maar 

party storms kan baie langer duur. 

•     Die opklaringstadium:  Dit reën minder, hoewel daar steeds sterk windvlae kan wees. 

Weerlig bly ’n gevaar. 
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Oor cumulus-wolke en donderweer 
   

  

 

Cumulus-wolke lyk soos stukke watte met plat bodems in ’n hoop.  Hulle is gewoonlik nader aan die 

aarde as die sogenaamde cirrus-wolke, wat doer ver bo soos veertjies lyk en vanweë hul hoogte eint-

lik uit yskristalletjies bestaan. As die cumulus-wolke wit en pofferig is, beteken dit dat die weer 

mooi gaan bly.  Cumulus-wolke wat opstapel, donkergrys word en groter raak, kan later in die dag in  

donderstorms te verander. Wanneer die woord NIMBUS by die naam van ’n wolk gevoeg word, be-

teken dit dat reën of sneeu besig is om uit daardie wolk te val. 

 

 

Cumulonimbus-wolke is die donderwolke wat op ’n somerdag sterk wind, hael en reën meebring. ’n Cu-

mulonimbus-wolk is ’n soort cumulus-wolk. 
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 Hoe weerlig ontstaan: 
DIE ontstaan van weerlig is natuurlik een van die groot wondere van die natuur, enersyds ’n 

dodelike verskrikking van ontlaaiende elektriese energie en andersyds ’n lewegewende katalisa-

tor. Dis immers weerlig wat die suurstof en stikstof in die lug laat verbind sodat dit deur die 

reën in die grond ingespoel kan word waar dit die wortels van plante met stikstof kan voed. En 

alle diere op aarde, asook die mens is basies van plante afhanklik om te oorleef (selfs die vleis-

vretende diere vreet ander wat, sê maar, van gras lewe). 

Weerlig ontstaan weens die opbou en ontlading van elektrisiteit tussen positief en negatief 

gelaaide areas. Die stygende en dalende lugstrome in ’n donderstorm skei hierdie positiewe en 

negatiewe ladings, terwyl water- en ysdeeltjies ook ’n rol speel. 

Weerligstrale kan van die een wolk na ’n ander, binne-in ’n wolk of van ’n wolk na die grond trek. 

’n Wolk-tot-grond-blits, byvoorbeeld, begin as ’n onsigbare kanaal van elektries gelaaide lug 

wat van die wolk na die grond beweeg. Terwyl een kanaal ’n voorwerp op die grond nader, is 

daar ’n kragtige opwaartse stuwing van elektrisiteit na die wolke wat die sigbare weerligstraal 

voortbring. 

 

 

http://www.mieliestronk.com/stikstofsiklus.html
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 Meer oor weerlig: 
•    Weerlig kom in alle donderstorms voor; elke jaar tref dit die aarde nagenoeg twintig 

miljoen keer.  

•    Die krag van ’n enkele blits sou, as dit "vasgevang" sou kon word,  ’n gloeilamp van honderd 

watt langer as drie maande kon laat brand.  

•    Sowat tagtig mense word jaarliks deur weerlig doodgeslaan  en ongeveer driehonderd be-

seer.  

•    Die meeste sterftes en beserings kom smiddags en saans in die somermaande voor wanneer 

mense buitenhuis deur donderweer oorval word. Mense is al in die afgelope jare deur weerlig 

gedood terwyl hulle op ’n boot rondgevaar, onder ’n boom gestaan, gholf gespeel, oor die tele-

foon gepraat, perd gery en berg geklim het, om maar ’n paar bedrywighede te noem.  

•     Baie brande in beboste gebiede word deur weerlig veroorsaak. 

•    Die lug in die onmiddellike omgewing van ’n weerligstraal raak warmer as die oppervlak van 

die son! Die vinnige verhitting en verkoeling van die lug naby die weerligkanaal veroorsaak ’n 

skokgolf wat ons as ’n donderslag hoor. 

    

 Hoe ver weg is ’n donderstorm? 

TOE ons ouers (of grootouers) nog met myle pleks van kilometers gewerk het, het hulle só ge-

maak om dit te bereken: 

•   Tel die getal sekondes tussen ’n blits en die volgende donderslag.  

•   Deel hierdie getal deur 5 om die afstand in myle na die weerlig te bepaal.  

•   En in kilometers dan? Een myl staan gelyk aan omtrent 1,6 kilometer. Dit lyk of ’n mens die 

getal sekondes deur 3 moet deel om naastenby die kilometerlesing te kry, of hoe? Stel met jou 

sakrekenaar vas of dit korrek is! 
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 Mites en feite oor weerlig: 
 MITE:   As dit nie reën nie, is daar geen gevaar van weerlig nie.  

 

 FEIT:   Weerlig slaan dikwels waar dit nie kwaai reën nie en kan tot 15 kilometers of meer van 

enige reën voorkom. 

•••• 

 MITE:   Die rubbersole van jou skoene of rubberbande aan ’n motor sal jou teen weerlig bes-

kerm.  
   
 FEIT:   Skoene met rubbersole en rubberbande bied GEEN beskerming teen weerlig nie. Die 

staalraam van ’n voertuig bied wel groter beskerming mits jy nie aan enige metaal raak nie. 

Hoewel jy beseer kan word as weerlig jou motor tref, is jy baie veiliger binne-in ’n voertuig as 

daarbuite. 

•••• 

 MITE:    Mense wat deur weerlig getref is, dra ’n elektriese lading en jy moet glad aan hulle 

raak nie.  

   

 FEIT:    Slagoffers van weerlig dra beslis nie ’n elektriese lading nie en moet dadelik gehelp 

word. Doen wat jy self kan en ontbied onmiddellik die ambulans of mediese hulp. 

    

 Veiligheidsmaatreëls teen weerlig: 

•    Stel buitelugbedrywighede uit wanneer die weer opsteek vir ’n donderstorm. Dit is die 

beste manier om te voorkom dat jy in ’n gevaarlike situasie beland. 

•    Sorg dat jy dadelik in ’n stewige gebou of ’n motor kom. Moenie onder afdakke, onder 

geïsoleerde bome of in ’n voertuig met ’n verstelbare kap gaan skuil nie. Bly 

weg van hoë voorwerpe soos torings, heinings, telefoonpale en kragdrade.  

•   As dit blits en daar geen stewige skuiling is nie, klim in ’n toe-motor met ’n 

harde bak en hou die vensters toe. Moenie aan enige metaal raak nie.  

•    Moet GLAD nie oor die telefoon gesels nie—tensy daar nood is—en vermy 

enige elektriese apparate. As die modem van rekenaar met jou telefoon 

gekoppel is, omtkoppel dit betyds. 

 As jy buite is en geen skuiling naby is nie: 

•    Vind ’n laaggeleë plek weg van bome, heinings en pale. Maak egter seker dat dit nie ’n leegte 

is waar vloedwater jou kan oorval nie.  

•    Indien jy in die bos tussen baie bome is, gaan skuil onder die korter bome.  

•    As jy ’n prikkeling op jou vel voel of jou hare regop staan, hurk laag op die grond op die 

balle van jou voete. Plaas jou hand oor jou ore en druk jou kop tussen jou bene in. Maak jouself 
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ARTHUR COLLINS 
Pieter zs6bvt 

Arthur Collins begin die Collins Radio Company in 1933 in Cedar 

Rapids, Lowa,  met die doel om radio toerusting te ontwerp en 

te bou vir  AM. Soos die Collins reputasie gegroei het vir Collins 

se baie hoë kwaliteit is Collins genader deur die weermag en 

AM radio stasies vir gespesialiseerde toerusting. Die 

maatskappy het die aandag van oor die hele wêreld getrek toe 

Collins ŉ kommunikasie kring met die Suidpool ekspedisie van 

Admiraal Richard Baird in 1933 kon bewerkstellig. 

Soos fondse beskikbaar raak het Arthur Collins sy produk verbeter en uitgebrei 

totdat Collins ŉ dominante naam in die kommunikasie industrie was 

Gedurende die jare na die tweede wêreld oorlog het Collins sy werk uitgebrei in 

al die fasette van kommunikasie. Collins Radio Company het bv. al die radio 

kommunikasie toerusting aan die Amerikaanse ruimte projekte verskaf. 

Die Collins Radio Company is in 1973 deur Rockwell International gekoop. Die 

maatskappy het intussen ŉ hele paar maatskappye gekoop wat Hughes Avicoms 

in flight entertainment business, Sony trans com, Kaiser companys insluit. 

In 2010  het die maatskappy  20 000 werknemers met ŉ jaarlikse omset van 4.665 

biljoen dollars gehad. 
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Heerlike Skenkelpotjie resep 
 

 

ŉ Heerlike Skenkelpotjie resep, vir 10 tot 12 persone 

Gebruik ‘n no. 3 of no. 4 potjie. 

- 2 kg lamskenkels 
- sout en swartpeper na smaak 
- 4 medium uie – opgekerf 
- 4 knoffelhuisies – fyn opgekerf 
- 2 x 410gm blikkie geskilde, opgesnyde tamaties 
- 1 x 410gm blikkie “chick peas” 
- 1 x 115gm blikkie tamatiepasta 
- 1 groot botterskorsie, geskil en in blokkies gesny (Na gekerf moet dit ongeveer 800gm weeg) 
-'n koppie beesaftreksel opgelos in 250ml warm water 
- ½ koppie rooiwyn 
- 2 teelepels komyn 
- 2 teelepels gemaalde koljander 
- 2 eetlepels heuning 
- 6 lourierblare 
- 3 eetlepels witmeel 
- kookolie 

Ysterpot 
Voeg ‘n bietjie olie in die ysterpot en braai die vleis tot ligbruin. 
Sout en peper die vleis en voeg ongeveer 400ml water by. 
Kook die vleis oor matige kole vir ongeveer 'n uur en 'n half. 
Terwyl jy wag vir die vleis, braai die uie saam met die komyn en koljander tot dit effe bruin is. (in ‘n dikboom pan).  
Voeg die knoffel by en braai nog 'n bietjie. 
Meng stadig die beesaftreksel, tamatiepuree, heuning, wyn en tamaties in en strooi die meel oor terwyl jy aanhou 
roer. 
Voeg die lourierblare by en bring tot kookpunt. 
Nadat die vleis 'n uur en 'n half gekook het, meng die inhoud van die pan met die vleis en plaas die “chick peas” en 
buttenut bo-op die vleis. 
Sout die potjie liggies en kook vir nog ongeveer 30 minute. 
Roer liggies en bedien. 
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 Yster  

Die nuttigste metaal op aarde 

Ystergietery, omstreeks 1850. 

Niemand sal kan ontken dat yster die nuttigste metaal op aarde is 
nie. Kyk maar rondom jou na al die dinge wat deur mensevernuf 
gemaak is en jy sal kwalik iets vind wat nie danksy die bestaan van 
yster tot stand gekom het nie (as dit nie self van yster is nie). Soos 
iemand dit al gestel het: “Ons huise, meubels, klere, speelgoed, 

vervoermiddels is almal kleinkinders van die ystersmid...” 

Die ysteratoom 

BELANGRIK: Hierdie diagram neem glad nie die werklike relatiewe groottes van die verskillende atoomdeeltjies en die 

afstande tussen hulle in ag nie. Dit is dus hoegenaamd nie volgens skaal nie. Wat 
meer sê, in  verhouding tot die grootte van ’n atoom, is die elektrone baie ver van die 
kern af. Elektrone is ook baie, baie klein in vergelyking met die kern. Trouens, as die 
kern ’n ertjie was, sou die elektrone soos stoffies gewees het wat op ’n afstand van 300 
meter daarvandaan beweeg het—met ’n duiselingwekkende snelheid. 
  
Geleerdes glo nietemin hierdie vergelyking van ’n atoom met ’n sonnestelsel waarin 
planete om ’n son wentel, is ten beste slegs ’n gerieflike vereenvoudiging en nie soos 
’n atoom werklik lyk nie. Só het die Oostenrykse fisikus Erwin Schrödinger byvoorbeeld 
ontdek dat die elektrone in ’n atoom hulle in der waarheid meer soos golwe gedra as 
soos deeltjies—en dit is nog lank nie al nie. 
  
Volgens die moderne geleerdes is dit onmoontlik is om die presiese posisie van ’n el-
ektron in die atoomruimte aan te dui sonder om sy verwagte ligging die een of ander 
tyd in die toekoms te versteur. Hierdie onsekerheid word uitgedruk deur aan die atoom 
’n wolkige vorm toe te reken, waarin die elektron se posisie gedefinieer word in terme 
van die waarskynlikheid om dit ’n sekere afstand van die kern af te vind. Hierdie 
“waarskynlikheids-wolk”-beskouing van die atoom het die sonnestelsel-model vervang. 
    
Maar hoe groot is ’n atoom dan eintlik? So klein dat ’n enkele 
waterdruppel meer as 1 000 000 000 000 000 000 000 
atome bevat! 
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Fisiese eienskappe van yster 

STERK, silwerwit metaal, ons planeet se belangrikste en volopste metaal, wat omtrent vyf per-

sent van die aardkors uitmaak.* ) 

•   Smeltpunt, indien suiwer, 1538 grade Celsius; kookpunt 2861 grade Celsius. Is 7,86 maal 

swaarder as water. 

•   Word maklik deur ’n magneet aangetrek en deur ’n elektriese stroom gemagnetiseer, maar 

bly nie gemagnetiseer nie (staal, wat streng gesproke ’n legering van yster en koolstof is, saam 
met bekende hoeveelhede ander stowwe, bly wel gemagnetiseer). 

•   Yster se kristalstruktuur is kubusties. 

* ) Baie wetenskaplikes is dit ook eens dat planeet Aarde ’n vaste bal in sy  binnekern het wat uit soliede yster of 

yster-nikkel in ’n feitlik suiwer vorm bestaan. Die buitenste deel van die aardkern is ’n siedende inferno van hoof-
saaklik vloeiende yster, maar op ’n diepte van sowat 5100 kilometer stol selfs die yster onder die geweldige druk 
(omtrent 3,2 miljoen atmosfere). Daar sou gevolglik ’n bal met straal van meer as duisend kilometer en dus ’n 
deursnee van by die twee en ’n halwe duisend kilometer wees. Kon ons maar net ’n deeltjie van al daardie yster 

ontgin het!) 

Chemiese eienskappe van yster 

Chemiese simbool: Fe—uit die Latynse woord vir yster, ferrum 

  

OKSIDEER (roes) maklik deurdat dit met die suurstof in die lug verbind, met water of wa-

terdamp as katalisator. 

•   Reageer vinnig met sure om byvoorbeeld soute soos ysterchloried of ystersulfaat te vorm. 

•   Yster is ook ’n belangrike bestanddeel van hemoglobien, wat sorg vir die vervoer van 

suurstof in die bloed. 

•   In gebonde vorm kom yster voorts in byna alle gesteentes en in grond voor (word nie vry in 

die natuur aangetref nie, behalwe as meteoriete wat uit die ruimte gekom het). 
    

 

 

 

BO: Ystermeteoriete kom duidelik nie net op die 
planeet Aarde voor nie. NASA se dwaal-robot  Op-
portunity het hierdie een op Mars uitgesnuffel. Dit 

bestaan ook meestal uit yster en nikkel. 

http://www.mieliestronk.com/aardmiddel.html
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Hoe yster uit sy ertse onttrek word 

YSTER word berei uit ysterertse, hoofsaaklik uit ysterokside soos hematiet  (Fe2O3) en 

magnetiet (Fe3O4). Die erts word saam met koolstof in 'n hoogoond tot sowat 2000 °C verhit. Die 
koolstof (in die vorm van kooks, dit wil sê gesuiwerde steenkool) verbind met die suurstof in 

die oond om koolstofmonoksied te vorm: 

6 C + 3 O2 → 6 CO 
  

Die koolstofmonoksied reduseer dan die ystererts, sê magnetiet, tot gesmelte yster en 
verander self in die proses in koolstofstofdioksied: 

   6 CO + 2 Fe2O3 → 4 Fe + 6 CO2 

 

Yster in die geskiedenis 

DIE ou volkere het yster “die hemelse metaal” genoem en dit is dus glad nie onmoontlik dat 

die eerste stuk ystergereedskap van meteoriet-yster gemaak is wat uit die “hemel” geval het 
nie. Maar waar, wanneer en hoe die eerste mens ontdek het dat yster uit sy ertse gesmelt kan 

word, sal seker altyd vir ons ondermaanse skepsels ’n groot raaisel bly. 

Ook in Suid-Afrika is daar verspreide oorblyfsels van ou myngroewe en primitiewe smeltoonde 

wat toon dat die voorouers van ons swart volkere wel deeglik met die kuns vertroud was. 

Alle volkere het hul eerste wapens en duursame gereedskap van klip (steen) gemaak. Daarna 
is brons gebruik en uiteindelik yster. Só was dit by die voorhistoriese stamme van Amerika, 
Afrika, Europa en Asië.  Die tydperke van steen, brons en yster was weliswaar nie vir alle 
volkere dieselfde nie en soms is die gebruik van brons oorgeslaan. Maar op die ou end sou 
yster oral seëvier. Dit is insiggewend dat yster reeds vierduisend jaar gelede deur die Chinese 

gebruik is. 

Die tegniek van ysterbewerking het vermoedelik in die eerste duisend jaar voor die geboorte 
van Christus sy pad uit die gebied van die Middellandse See suidwaarts in Afrika gevind. Die 
mense van Afrika het spoedig hul eie tegnieke ontwikkel. Ystersmedery het geleidelik vanuit 

Noord-Afrika tot net suid van die Sahara versprei. 

In die eerste eeu na Christus was ysterbewerking al iets algemeen in Wes-Afrika, met 

ystersmederye in groot georganiseerde hoofmanskappe of koninkryke. 

Ystersmedery het na Midde- en Suider-Afrika versprei tydens die verhuising van swart volkere 

na hierdie dele. 

Die ou Grieke was meesters in die gebruik van yster, en die Romeine ná hulle ook. Hulle het dit 
vir baie dinge gebruik, net soos ons dit vandag ook doen: vir vensterskerms, skarniere, slotte, 
juweeldosies. Die ou Galliërs het die kuns van die Romeine geleer en dit op hul beurt aan die 
Noormanne oorgedra. Die Noormanne moet baie knap smede gewees het, want met hul karige 

kennis en die primitiewe gereedskap van destyds het hulle gepantserde skepe gebou. 

In die Middeleeue het die kuns van die smid in Europa opgebloei. Hulle het pragtige 
wapenrustings vervaardig en veral wonderskone skarniere, wat vandag nog in die ou Gotiese 

kerke pryk. 
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Drie vorms van yster 

DIT is nuttig om te kan onderskei  tussen die drie vorms van yster smee-yster, gietyster en 

staal soos hulle oral rondom ons gebruik word. 

•   Smee-yster is betreklik sag, het ’n draderige struktuur en is taai. Draad, spykers, ysterplate, 

heiningpale en al sulke voorwerpe word daarvan gemaak. Dit is pletbaar en 
plooibaar, veral as dit sterk verwarm word, wat dit rooi laat gloei. Trouens, indien 
smee-yster tot rooiwarm verhit word, kan dit maklik tot enige gewenste vorm 
gehamer word. Twee stukke kan ook aanmekaar gesweis word. Dit bevat minder 
onsuiwerhede as gietyster en staal, en smelt eers by nagenoeg 1500 grade 
Celsius. Die beroemde Eiffel-toring in Parys (gebou vir die Paryse 
Wêreldtentoonstelling van 1889) is ’n vroeë voorbeeld van ’n smee-
ysterkonstruksie op ’n reusagtige skaal. Sonder sy moderne uitsaai-antenne troon 

die toring 300 meter hoog oor die Franse hoofstad. 

•   Gietyster, wat ook potyster genoem word, bevat van drie tot vier persent 

koolstof. Dit smelt maklik by 1100 grade Celsius, en hierdie gesmelte yster kan dan in vorms 
gegooi word om talle soorte goedkoop ysterware daarvan te maak. Omdat dit bros is, word dit 
gewoonlik net gebruik om voorwerpe te vervaardig wat nie hoef te buig nie en wat nie aan 
meganiese skokke onderhewig sal wees nie, byvoorbeeld die voetstukke van swaar masjiene en 
waterpype. Dit is ook al dikwels in die verlede gebruik vir swierige fassades voor geboue en 
versierings aan byvoorbeeld pilasters, kaggels en grafte. Gegote yster kan nie gesweis word 

nie.   

 

•   Staal is ’n soort  yster wat getemper kan word. Dit beteken dat sy graad van hardheid 

verander kan word deur dit te verhit en af te koel. Gewone staal bevat van 0,2 tot 1,5 persent 
koolstof en smelt by sowat 1300 grade Celsius. Daar is deesdae ook ander soorte staal waar 
yster met verskillende stowwe vermeng word. Staal word 
gebruik vir masjiene, spoorstawe, gereedskap, geweerlope, 
meslemme, ens.  In kombuise en ander werkplekke waar kos 
berei word, word gereedskap van vlekvrye staal dikwels 
gebruik omdat dit nie kos besoedel nie en dit maklik 
skoongemaak kan word. 
Verskeie maniere bestaan om gietyster in staal te verander, 
maar dit was Henry Bessemer van Engeland se uitvindsel wat 
in 1854 goedkoop staal aan die wêreld gegee het. Dit gebeur 
nie altyd dat ’n uitvinder kry wat hom toekom nie, maar sy 
patent het van Bessemer ’n skatryk man gemaak. 
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Dit is ŉ lekker nat Saterdag oggend, Oom Fanie sit op die stoep en bewonder sy 

harde werk terwyl hy na die mielieland kyk waar die mielies plek plek begin 

opkom. Hy het so ŉ tevrede glimlag op sy gesig en hy weet net dat hierdie jaar ŉ 

goeie jaar gaan wees.  Al die diere op die plot is lekker spekvet, die  klein varkies 

is gesond en al die nuwe lammers suip dat dit bars aan die ooie. 

Die gebrom van Klasie se motorfiets verbreek die stilte, oom Fanie staan op om 

vir Klasie te groet.  Klasie se gesig is vol modder spatsels en dit lyk kompleet of sy 

gesig vol sproete is. Magties maar die aarde is nat sê Klasie,  Oom Fanie stem 

saam en nooi vir Klasie om saam met hom op die stoep te kom sit vir hul 

gereelde Saterdagoggend kuiertjie. 

Jy weet Klasie, begin oom Fanie met sy opsomming van die afgelope tyd se 

gebeure. Ek is baie bekommerd oor hierdie beurtkrag instelling wat nou weer die 

lig gesien het. Hoe gaan die mense maak wanneer die elektrisiteit heeltemal 

afgeskakel word vir ŉ week of wat. Dit is nie onmoontlik nie, se 

nou net al die silo's val inmekaar of een of ander ramp tref die 

kragsentrales, dan is ons in ons kanon in. Nee wat man die 

ouens besef nie dat die voorsiening van elektrisiteit soos ŉ 

bankrekening is, daar moet altyd ŉ ietsie in wees vir  ŉ 

noodgeval. Kom ons hou maar duim vas dat 

dit nie gebeur nie. Die Springbokke se toer 

was ook maar 50/50, hulle sal hulle sokkies moet optrek vir die 

Wêreldbeker. Is dit nie fantasties dat ons weer ŉ mej. wêreld 

het nie, dit maak ons sommer trots om ŉ Suid Afrikaner te 

wees. Die rooi gevaarte in die parlement het weer sy kop kom 

uitgesteek in die parlement, ek hou nie van die hoofman se oë 

nie, sy oë lyk vir my te koud, ek hoop hulle kan hom in toom hou. 
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Dit lyk vir my of die druk al hoe groter raak op no1 om nou ŉ paar ou vragies te kom 

beantwoord in die parlement. Dit gaan nou interessant wees om na al die antwoorde te 

luister. Die ou moet dit nou doen aangesien  hy al meer belagliker lyk.  Is dit nou nie ŉ skande 

dat die ou wat gereël het dat sy vrou op hul wittebrood vermoor word huis toe gestuur  is , 

ek weet nie wat daar gebeur het nie maar dit klink nie vir my reg 

nie, die getuies wat nou kwansuis so swak was sit alreeds in die 

tronk vir die misdaad, dan moet hulle ook mos vrygelaat word, nee 

ou Klasie hier is ŉ hele paar slange in die gras. Een hoogtepunt is 

toe Rolene die mej. wêreld gewen het. Klasie luister aandagtig wat 

oom Fanie te sê het en stem nou en dan saam deur sy kop op en af 

te skud. Aag nee wat oom, sê Klasie, jy moet jou nie so oor alles 

bekommer nie, alles sal regkom. 

Jy weet Fanie, ons het nooit met elektrisiteit in die woestyn gedurende die oorlog gesukkel 

nie, ons het seker gemaak dat ons altyd elektrisiteit in die kamp het. Die beste uitvindsel was 

deur  manskap Brent ontwerp. Hy het ŉ aanleg ontwerp wat woestynsand in ruolie verander. 

Klasie se oë word al hoe groter soos die storie vertel word. Dit was ŉ fantastiese uitvindsel, 

die sand gaan die een kant in en aan die anderkant kom daar ruolie en sement uit. Ons het 

hierdie ruolie gebruik om mee stoom te maak wat dan die generators gedraai het. Die 

Duitsers en die Russe wou met alle geweld die planne van hierdie aanleg hê maar die 

Arabiere het hulle voorgespring. Die Arabiere verkoop nou nog olie dat dit 

bars en gebruik die sement om hul groot stede mee te bou. Daar was nog 

ŉ paar ander ouens wat soortgelyke aanlegte gebou het soos bv. Ben 

Pretorius, (BP) Tex,  (caltex) Sas  Olivier (Sasol)en die Hollander Shelldon 

(shell). Baie ander het dit ook probeer maar kon die aanleg net nie aan die 

werk kry nie. Ja oom dit is jammer dat ons dit nie kan regkry nie, ek kan 

net dink wat ons met die olie sou kon doen sê Klasie terwyl hy baie moeilik sy lag inhou. Hy 

groet vinnig, spring op sy motorfiets en ry knyp knyp huistoe 

om te keer dat oom Fanie nie die lagtrane op sy wange sien 

nie. 

 

Tot volgende keer. 
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Hierdie jaar gaan weer ŉ uitstekende jaar wees by Magalies 

radioamateur klub. Ons het fantastiese onderwerpe vir die 

vergaderings, probeer asb. om die vergaderings by te woon vir die  

lekker kuier na die vergadering en ook natuurlik vir die interessante 

bespreking. Onthou asb. die bordjie soet en sout.  

Sien julle by die eerste vergadering op die 17de Januarie 2015. 


