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Baie dankie aan almal se  

bydraes.  

Sonder julle is hierdie  

Teenspanning nie moontlik 

nie. 
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Een oggend ry ek iewers en luister na die uitsending van ‘n godsdienstige radiostasie. Die 
omroeper sê dat hy ‘n stelling wil maak. Sy stelling was: “‘n Mens het nie medikasie nodig om 
van depressie genees te word nie. Laat staan jou pille en vertrou die Here!” Ek het byna die 
kar omgegooi. Hoe onverantwoordelik! ‘n Paar dae later vertel ‘n sielkundige in dieselfde 
dorp vir my hoe sy vure moes doodslaan en mense moes oortuig dat hulle wel hulle medikasie 
nodig het. 

By ‘n konferensie oor streshantering het iemand aan my die vraag gevra hoekom dit veral 
gelowiges is wat so gou as moontlik van hulle medikasie (antidepressante) ontslae wil raak. 
Dokters, psigiaters en sielkundiges het ewige moeite om Christene daarvan te oortuig dat 
hulle die pille nodig het. Ek dink nie dat die rede te ver gesoek hoef te word nie. Dit hou ver-
band met mense se opvatting oor hoe God werk. 

Ons leef in ‘n tyd waarin baie mense beïnvloed word deur die soeke na buitengewone ge-
beurtenisse. As iemand vertel van ‘n wonderwerk wat plaasgevind het, verwys hulle min na 
die gewone dinge van elke dag om dit te staaf. In die meeste gevalle is ‘n wonderwerk wan-
neer iets as’t ware direk uit die hemel, sonder die gebruikmaking van mense, plaasgevind het. 

‘n Man wat jare lank medikasie vir depressie gebruik het, het op ‘n dag besluit om dit te los. 

Dit het uitstekend met hom gegaan. Onmiddellik het hy begin getuig dat God sy depressie 
sonder medikasie genees het. Wat hy uit die oog verloor het, is dat die medikasie wat hy vir so 
‘n lang tyd gebruik het, die werk gedoen het wat dit moes. Intussen het hy ook die geleentheid 
gekry om van werk te verander en in ‘n baie meer ontspanne situasie sy werk te doen. 

Ek vertel hierdie verhaal sodat ek een baie groot denkfout kan regstel. God se genesing werk 
nie net “buitengewoon” nie. Ek glo Hy doen dit ook, maar God werk ook deur natuurlike mid-
dele. Dit was God wat dit vir die man waarvan ek vertel het, moontlik gemaak het om uit sy 
stresvolle werksomgewing weg te kom. Dit was God wat deur jare se medikasie, genesing ge-
bring het. Dit was God wat deur die bemoeienis van mense hierdie man in staat gestel het om 
anders te dink oor sy lewe. 

Natuurlike middele en God se genade staan nie teenoor mekaar nie. As jy dus aan depressie 
ly, is dit deel van God se plan vir jou genesing dat jy jou dokter, die sielkundige en psigiater 
gaan sien. Dit is deel van God se genesingsplan dat jy die medikasie gebruik wat vir jou voor-
geskryf is. Dit is deel van God se plan vir genesing dat jy streshanteringsprogramme en 
ontspanningsoefeninge doen. Dit is deel van God se plan dat jy ‘n gesonde lewenstyl sal be-
hou. 

Moenie die denkfout begaan dat God nie deur hierdie natuurlike dinge werk nie. As jy ‘n har-
taanval of nierkwaal opgedoen het, sal jy beslis die medikasie gebruik wat vir jou voorgeskryf 
is. Jy sal beslis die aanpassings aan jou lewenstyl maak sodat jy langer kan lewe. Depressie is 
net so ‘n siekte soos dit wat genoem is. Gaan soek hulp! 
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Die radio-amateur stokperdjie sou seker nie    

moontlik gewees het as die materiaal koper nie 

bestaan het nie. Koper het ‘n baie goeie            

elektriese- en temperatuur geleidingsvermoë. Dit is 

ook chemies baie stabiel. Daar is egter ‘n ander 

eienskap wat nie so algemeen bekend is nie,    

naamlik die antimikrobiese eienskap. 

 

Antimikrobiese koper (antimicrobial copper) is ‘n 

allooi wat 60% koper bevat. Dit is wetenskaplik 

bewys dat dit die mees effektiefste is wat 99.9% 

bakterieë kan vernietig wanneer bakterieë in     

aanraking met ‘n koper oppervlakte kom. Geen 

ander materiaal kom naby die eienskap van koper 

nie. Die eienskap van koper om ione (CU+ en 

CU2+) te verloor en te versamel, gee aan koper die 

unieke antimikrobiese eienskap. 

 

Die antimikrobiese eienskap was alreeds aan    

outydse beskawings bekend. Die Hippokrates   

Versameling (460-380 BC) het koper gebruik om 

sekere siektes te genees. Pliny die Ouere (AD 23 – 

79) het koperoksied, wat met heuning gemeng is, 

gebruik om wurms in dermkanale te bestry. 

 

In 1983 het P J Kuhn ‘n studie van bakterieë op 

deurhandvatsels in hospitale gemaak. Hy het    

vasgestel dat koper deurhandvatsels omtrent geen 

bakterieë bevat nie in teenstelling met vleklose 

staal deurhandvatsels wat erg met bakterieë       

besoedel was. 

Daar word beweer dat 80% van infeksies deur  

aanraking met besoedelde oppervlaktes versprei 

word. Een besoedelde handpalm kan soveel as 

sewe oppervlaktes besoedel. Die mikro-organismes 

kan op oppervlaktes, soos bv. vleklose staal-, 

melamien-, glas-en ander oppervlaktes vir weke 

oorleef en dus so voortplant. Vir hierdie redes  

behoort antimikrobiese koper oppervlaktes gebruik 

te word in omgewings waar steriele toestande 

vereis word, soos bv. hospitale (intensiewe       

sorgeenhede) en in voedselverwerking fasiliteite. 

 

Baie studies is al oor die wêreld gedoen, bv.     

Birmingham UK 2008, Calama Chile 2010,    

Medical University of SC USA 2010, ens. Baie 

installasies is ook alreeds oor die hele wêreld   

gedoen waarvan een baie interessant is, nl. die hele 

Gongonhas-lughawe in Brasilië is met koper    

beklee. 

 

Hier in Suid Afrika is ook alreeds installasies   

gedoen, soos bv. in die operasiesaal van Maputha 

Malatjie hospitaal, Mashishimale Kliniek in 

Phalaborwa, die plattelandse kliniek  in Grabouw 

en die isolasie kamer in die Themba Kliniek in  

Dobsonville. 

 

Daar is ‘n ander unieke installasie in Phalaborwa 

gedoen. Die veearts, Dr Sampie Ras, se             

operasietafel is ten volle van koper gemaak.        

Die koperblad van die tafel maak die kieme dood 

soos hulle daarmee in kontak kom. Deure in nuwe 

hospitale word met koperplaat bedek op            

oppervlaktes waar hande daarmee in aanraking 

kom wanneer die deure oopgestoot word. Die deure 

het nie handvatsels nie en werk soos die ou kroeg 

deure. Daar is handvatsels aan die deure op die 

foto! 

 

Daar word aan sekere teikenareas aandag geskenk, 

soos bv. openbare geboue (aanrakings oppervlak-

tes), openbare vervoer (handrelings in busse en 

treine), HVACR-fasiliteite*, soos skole en dagver-

sorging klinieke, voedsel- en hospitaal fasiliteite, 

restaurante, hotelle, sportfasiliteite- (gimnasiums, 

swembaddens, ens.). 

 

Daar is 355 verskillende antimikrobiese koper al-

looie wat by die Environmental Protection Agency 

(EPA) geregistreer is. ‘n Bykomende 127 allooie is 

in die begin van hierdie jaar geregistreer en wag vir 

finale goedkeuring. 

 

*HVACR: Heating Ventilation Air Conditioning 

and Refrigeration 

 

Met erkenning aan die tydskrif: 

Electricity and Control, Junie 2013 

 

Meer inligting by: 

 www.antimicrobialcopper.com 

Koper is nie die gewone 8-tot-4-materiaaltjie nie.  

Voorsien deur Hans Combrink 

http://www.antimicrobialcopper.com


 

 

Roepsein:  ZS6MRK 
Herhaler: 145.750 MHz. 51.750 MHz. 438.750 MHz. 438.575 MHz. 
Posbus:            13653 Pretoria 0135 
Bank:               ABSA Tak 335045 
Rek no:            Tjek 0600 162020 
Klubhuis:         hv. Mills & Breyer laan Waverley 
Webblad:          www.zs6mrk.org - volg skakel na ons nuwe webblad! 
E-pos:               sekretaris@zs6mrk.org 
Byeenkomste:  Gewoonlik die 3de Saterdag van elke maand by   

  die Klubhuis behalwe wanneer anders af ge-kondig  
Bulletins:   Sondae 11:15 op die onderskeie Herhalers sowel as   

  14,225MHz  ESB. 
  Echo link 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. 
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20 Julie 2013  Klub byeenkoms 

U kan u nuwe klubhemp, soos by die klubbyeenkoms 

vertoon, nou by Louw, ZS6LME bestel. Die koste be-

loop R200 per hemp. 

Spring gou — eerste bestellings kry voorkeur!  

  

 

Datums kan soms verander en ander word gereeld bygevoeg. 

Hou jou oor naby die radio op 145.750 gedurende ons bulletin tyd vir  

ander tye en gebeurtenisse  of volg ons op Bakkies blad. (Facebook) 
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Erkenning aan Hoezit. Jeug tydskrif van ATKV. 

Skriftelike goedkeuring vir her publikasie. 

Hou koers 
  Deur Jaco Jacobs 

 

Hoe het die seevaarders dit oor die eeue reggekry om die wêreld te verken? 

 

Hier is seemonsters! 

 

Die eerste seevaarders was baie dapper. Hulle skepe was primitief, baie wêrelddele 

was nog totaal onbekend en party mense het selfs geglo jy kan van die aarde afseil of 

deur seemonsters opgevreet word! Een van die grootste gevare was egter dat hulle 

kon verdwaal. Oor die eeue het mense allerlei slim tegnologie ontwikkel om 

seevaarders te help om rigting te hou. 

 

Die sekstant: 

 

In ongeveer 1730 het John Hadley, ’n Britse wiskundige en Thomas Godfrey, ’n 

Amerikaner, albei die sekstant uitgevind. Hulle het dié slim navigasietoestel heelte-

mal apart ontwikkel. ’n Sekstant kan ’n voorwerp (byvoorbeeld ’n ster of die son) se 

hoogte bo die horison meet. Dit kan ook gebruik word om die hoek tussen twee 

voorwerpe te meet. Met hierdie metings kon seevaarders hul posisie help bepaal en 

rigting hou. 

 

Die astrolabe: 

 

Die seevaarders-astrolabe is in die 15de eeu gebruik om die posisie van die son of 

sterre te meet. Matrose kon hierdie meting gebruik om hulle te help navigeer. 

Die Fenisiërs was belangrike handelaars en het skepe gebou om hul handelsware te 

vervoer. Aanvanklik het die Fenisiese skeepvaarders slegs naby die kus gevaar, uit 

vrees dat hulle sou verdwaal. Ongeveer 2000 v.C. het hulle egter begin om die son 

en sterre te gebruik om rigting te bepaal. Hulle het ook eenvoudige kaarte geteken 

om hulle te help om rigting te hou. 

 

Rondom die wêreld! 

 

Kaptein James Cook het in 1779 die chronometer gebruik om reg rondom die aarde 

te seil. Hy was die eerste skeepsvaarder wat dit reggekry het. 

 

Het jy geweet? 

Inheemse mense in Amerika word soms Indiane genoem. Die rede hiervoor is dat 

Christopher Columbus wat Amerika “ontdek” het, gedog het hy is in Indië toe hy 

daar aanland! 
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Vir diegene wat dink daar gaan niks aan op ons  
Bakkiesblad (Facebook) nie! 

Kyk na hierdie interessanthede wat vorendag gekom het. 

Peter Spickett - A Stealthy HF Coat Hanger Antenna deur KR1ST. 

Anette Jacobs - Morse Code - Principles and basic techniques. 

 

Using an oscilloscope en nog vele meer. 

 

Kan jy glo: Peet Greyling het ’n foto gedeel van ’n hand radio wat opgestel is 

met antenna reg by ’n viskas met die dam op die agtergrond gedeel. 

Sulke foto’s lok groot besprekings en belangstelling soos bv. Karel  

Bezuidenhout se kommentaar: 

“Dis nie verniet die mees veelsydige stokperdjie in die wêreld! Wat van bv, ’n 

klein sendertjie aan ’n vis vasmaak, dit vrylaat en dan fox hunt ons die vissie 

in die dam. Ons noem dit dan eerder fish hunt.” 
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Vervolg op bladsy 9 

Deur Johann, ZS6PSS 

Monster golwe  omstaan a.g.v. sterk strome in die oseaan. 
 
Gedurende Februarie 1986 was die passasierskip  “SS SPRAY” op 'n  vaart 
langs die Ooskus van die Verenigde State toe dit skielik uit die bloute getref is 
deur golf wat na beraming so hoog as 17 meter kon gewees het.  Dit was       
alreeds die tweede golf wat die passasierskip getref in 'n ry van drie  
opeenvolgende monster golwe en almal was baie hoër as die normale golwe wat 
in die see voorkom. Die skip was nie te erg beskadig deur die golwe maar het 
wel 'n redelike hoeveelheid water ingeneem. 
Alhoewel die passasiers en die bemanning in 'n  staat van erge skok verkeer het 
was daar geen noodlottige gevalle nie.  
'n  Span international fisikusse  het nou saamgespan om te verduidelik hoe is dit 
moontlik dat die vrees aanjaend golwe skielik vanuit die niet in die oseaan  
verskyn. Seevaartkundiges het al lank geweet dat hierdie metergolwe meer 
voorkom in areas op die see waar sterk seestrome gereeld voorkom.  
Dit was in die Golfstroom in die geval van die “SS SPRAY”.  Dit was vir fisikusse 
'n ernstige probleem om te probeer vasstel wat is die fisiese verbintenis tussen 
seestrome en golwe. Nou het Miguel ONO Rato en van sy kollegas aan die  
Universiteit van Turyn in Italië en die Swinburne Universiteit van Tegnologie in 
Australië,  rekenaar nabootsings van die golwe gemaak. Dit wys duidelik  dat 
Metergolwe omstaan wanneer normale golwe op die see te staan kom teen sterk 
seestrome wat in die teenoorgestelde rigting beweeg. 
Die navorsing is gebaseer op die volgende:- so 'n puls van drie of vier meter-
golwe kan  beskryf word as 'n “asem skepper”. 
Die span het begin fokus op die “asem skeppers”.  Rekenaar nabootsings van 
die gewone kalmer tipe golwe van ongeveer 2.5 meter is wat dan net in een  
rigting beweeg is eers gedoen. Die golwe het dan 'n  teen seestroom wat net in 
een rigting beweeg teëgekom. Wanneer gewone golwe beweeg van   'n area 
waar geen seestrome voorkom, na 'n area waar seestrome wel voorkom dan 
beweeg hulle deur seestroom gradient. 
Die nabootsing van die golwe het nou gewys dat wanneer die gradient sy krag 
uitoefen dat die gewone golwe net konsentreer in 'n  klein area. Dit veroorsaak 
dat die gewone golf onstabiel raak wat dan tot gevolg dat die “asem skepper” 
dan skielik in aksie kom. 
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Die nabootsings wys dus dat die “asem skepper” stelsel  kan voorkom wanneer 
die gewone golwe, ongeveer 10 sekondes  (wat 'n tipiese toestand is in 'n  storm ) 
beurt 'n seestroom tee kom wat teen 1.5 meter per sekonde beweeg. Hierdie is 'n 
spoed wat nie ongekend is vir seestrome nie. 
Elfim Pelonovski van die instituut van toegepaste fisika aan die Russiese 
Akademie van wetenskap stem saam dat dit die manier is waarop die “MONSTER 
GOLWE” ontstaan en wys ook nog daarop   dat die proses ka nook ontstaan in 
areas waar heersende winde in die teenoorgestelde rigting as wat die seestrome 
beweeg. Hierdie toestande kom algemeen voor in die Indiese Oseaan en aan die 
kus van Suid-Afrika voor, waar die Agulhas seestrome al vir °Cn lang tyd 
geassosieer word met die “MONSTER GOLWE” 
Miguel Onorato het  ook bygevoeg, dat navorsers wat in Tokyo werk aan die 
nabootsings het alreeds eksperimente gedoen in 'n golf nabootser tenk en dat 
hulle definitief staan by hulle bevindings.  
 

OM MEE AF TE SLUIT...... 
 
Hier is 'n  golf van 'n  ander kleur ....... wat is die gevaarlikste golf  in die elektro-
magnetiese spectrum.? 
Navorsers meen dat  die kosmiese golf of die gammastraal pond vir pond die ge-
vaarlikste is wat in die natuur voorkom. Die gammastraal is 'n elektromagnetiese 
straal wat 'n uiters hoë frekwensie en 'n uiters kort golflengte het. Frekwensie en 
golflengte  is altyd omgekeerd eweredig aanmekaar.  
  Hierdie merkwaardige  elektromagnetiese strale ontwikkel in die sub-atoom vlak. 
Kernfisiese reaksies of verwering van atome veroorsaak die ontstaan van die 
strale. As gevolg van die feit dat hulle oor sulke  hoë energie beskik  breek  hulle 
die samevoeging van molekules op wat die boublokke is van lewendige weefsel. 
Hulle het   uitsonderlike  hoë krag gee vir hulle die vermoë om ondermeer bv. die 
mens se liggaam in te dring en kan groot skade aanrig. Een foton van die swaar 
gammastrale het die vermoë  om hele aantal chemiese samestellings in bv. die 
mens se liggaam te ontbind terwyl dit daardeur en aan die ander kant uit  
beweeg. 
Aangesien van die feit dat die Gammastraal foton uiters gevaarlik is, het dit die 
vermoë om atome in die menslike liggaam  radioaktief te maak wat veroorsaak 
dat baie mense velkanker ontwikkel wanneer hulle baie in die son loop of werk. 
Daar is egter enkelvoudige stowwe soos uraan, waarvan die atome hoogs on-
stabiel is. Hulle is voortdurend besig om te verval of te disintegreer. Hierdie 
aardse stowwe is radioaktief en uiters gevaarlik. 
Sekere chemiese element soos uraan , torium , polonium is altyd radioaktief. An-
der elemente kan wel ook radioaktief gemaak word , bv. deur kernreaktors en an-
der partikel versnellende apparaat, maar daaroor gesels ons weer op 'n ander 
keer. 
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Deur Johan, ZS1RX 

 

Seker die bekendste sateliet is ISS. ISS staan vir International Space Station. 

Baie amateurs is nie met die maan gepla nie maar wel met sateliete. Dink 

maar aan die pragtige beelde wat ons direk van die NOAA sateliete kan aflaai, 

of die ure wat ons kan kyk na die MET 7 beelde wat 24 uur vanaf die Eskom 

toring in Bellville uitgesaai word. Wonder of die beelde steeds uitgesaai word 

gedurende die kragonderbrekings in die Wes-Kaap. 

Nou een aand kom vriend Phil, ZS1PAN hier aan met ‘n klompie informasie 

van ISS wat hy op pakket raakgeloop het. 

ISS is op 20 November 1998 gelanseer. Tans is ekspedisie span 12 

aanboord. Die leier is William McArthur wat ook ‘n radio amateur is met die 

roepsein van KC5ACR. Die ander lid van die span is Valery Tokarev. 

 

ISS van binne 

 

Hier volg informasie aangaaande ISS: 

Pakket op frekwensie: 145.990 MHz 

Pakket af Frekwensie: 145.800 MHz 

Streek 1 spraak op frekwensie: 145.200 

MHz FM 

Streek 2 en 3 spraak op frekwensie 

144.490 MHz FM 

Wêreldwye af frekwensie: 145.800 

MHz FM 

Herhaler op frekwensie: 437.800 MHz 

FM 

Herhaler af frekwensie 145.800 MHz FM 

Russiese roepseine: RS0ISS en RZ3DZR 

Amerikaanse roepsein: NA1SS 

Pakket Posbus: RS0ISS-11 

Pakket sleutelbord: RS0ISS-3 

Amptelikke web-werf: http://www.rac.ca/ariss 

Ek maak gebruik van die program Wxtrack om ISS 

te volg. Dit is nogal 

Indrukwekkend as u op die rekenaar kyk wanneer 

ISS sigbaar is en as u dan vir u 

vriende sê dat ISS gaan nou daar verskyn en in 

daardie rigting oorkom en dit gebeur so. ISS is baie 

sigbaar as gevolg van sy grote. 

Ongelukkig kan u ISS net vroegaand en net voor son-

op sien aangesien die sateliet baie naby aan die aarde 

is en gou in die aarde se skaduwee verdwyn. 
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Kareltjie, sy pa, Sam en Quartis het klaar ontbyt geëet en is besig om die antenna te 

bespreek wat hulle wil opsit. Sam se dat n omgekeerde V goed sal werk, Quartis se weer dat daar genoeg plek 

is vir n 80 en 40 meter dipool. Gert, Kareltjie se pa stel voor dat hulle van die groot Akker boom gebruik moet 

maak as middelpunt van n omgekeerde V. Hy stel ook voor dat die antenna vir so veel as moontlike frekwen-

sies gesny moet word. Almal stem saam en die besluit word gemaak dat dit n omgekeerde V is wat vir 80 tot 20 

meter gesny word. 

Hulle drink vir oulaas koffie terwyl Kareltjie die lengtes van die antenna se bene met n sakrekenaar uitwerk. 

Quartis maak seker dat die lengtes korrek is voordat die draad vir die antenna geknip word. Kareltjie Loop 

saam met Sam uit na sy bakkie om die draad en voerlyn te gaan haal. Kareltjie 

verkyk hom aan Sam se bakkie, Die bakkie staan so hoog dat Montgommerie en 

Admiraal onderdeur loop sonder om aan die bakkie te raak. Die bande laat Kareltjie 

aan die bande van die tenkwa dink wat brandstof een keer per week by die Korpora-

sie kom aflewer, Daar is twee ekstra ligte aan die voorkant van bakkie, dit lyk vir 

Kareltjie soos die oe van een of ander ongedierte van baie jare gelede. Op die enjin 

kap is daar n plakker wat lees, Powered by Ford. Kareltjie sien dat daar ook n 

ZS6MRK plakker agter op Sam se bakkie geplak is, daar is ook twee lugdrade aan 

die bakkie ,net soos op die 4x4 wat in die gat voor die Spar beland het. Kareltjie 

skrik hom boeglam toe hy die yslike groot Renoster agter op Sam se bakkie sien , hy 

beweeg vinnig agter Sam in met hoop dat die renoster hom nie sal raaksien nie. Sam 

lag lekker vir Kareltjie wat bleek geskrik is en verduidelik dat dit n veselglas renoster is wat na n skou toe moet 

gaan as deel van die" red die Renoster” program. Kareltjie se dat die renoster baie oorspronklik lyk en dat hy 

hom boeglam geskrik het. Kareltjie klim versigtig en met baie moeite op Sam se hoe bakkie om die rol draad en 

voerlyn af te laai. 

Almal staan onder die boom en deel gelyktydig instruksies uit oor wat moet waar gaan. Juluis het ook intussen 

bygekom, Hy het sy gesig met een of ander salf spierwit gemaak om die Tokkelossie van hom af weg te hou. 

Kareltjie se pa se onderlangs dat die wit salf meer as net die tokkelossie sal weghou. Juluis se dat Winnie baie 

bekommerd is oor iets wat lank gelede met haar en n Stompie gebeur het en dat dit is hoekom die tokkelossie 

hulle met die weer geslaan het. Ja Julius, julle sondes sal julle een of ander tyd inhaal, se Kareltjie se pa grap-

pend gewys. Sam en Quartis het ook die storie van die weerlig gehoor en lag ook lekker saam. 

Gert neem beheer oor van die situasie en se vir Kareltjie dat hy in die boom moet klim, hulle sal die voerlyn en 

die middelpunt van die antenna aan hom vasmaak en dan moet hy dit so hoog as moontlik aan die boom vas-

maak. Kareltjie word in die boom gehelp en klim met die voerlyn en al die los drade wat aan die middelpunt 

afhang aarde toe die boom in tot waar hy nie meer kan nie. Kareltjie bekyk die wêreld om hom , hy kan die 

Spar, die polisie stasie, hotel en kliniek van sy uitkykpos sien. Hy sien hoe n ou oom strek oefeninge doen in 

die erf agter hulle, hy sien hoe ou Ramaposa n bok melk in die bure se erf, terwyl sy maat Jacob die bok 

vashou. Aan die oorkant van die straat sien hy oom van Skalkwyk met net n kortbroek aan, hy en sy buurvrou, 

tannie Helen is aan die stry oor wat met die grensdraad tussen Mosambiek en die RSA moet gebeur. Kareltjie 

se pa se sterk stem bring vir Kareltjie terug tot verhaal en hy maak die antenna se middelpunt stewig vas aan die 

boom. Hy klim vinnig af met die gedagte dat dit nou nie meer lank gaan wees voordat die antenna en sy eie 

radio getoets word nie. Gert help vir Kareltjie uit die boom, Kareltjie kry weer so n lekker veilige gevoel toe sy 

pa hom vashou en veilig uit die boom help. Die vier van hulle sukkel vir die volgende uur of wat om die bene 

van die lugdraad uitmekaar te kry om aan die verskillende punte te kan vasmaak. Kareltjie is bang dat hy sy nek 

nooit weer gaan reguit kry van al die opkyk nie. Uiteindelik is hulle klaar, die bene van die antenna is aan 

bome, dele van die dak, en n hoekpaal vasgemaak. Net toe hulle terugstaan en hulle hande werk bekyk kom 

Kareltjie se ma nader en se dat die lugdraad gedoente nie baie mooi lyk nie en dat dit die weerlig na hulle toe 

gaan lok, Sy is ook bekommerd oor wat die bure gaan se oor die nuwe sirkus tent raam. Sam se dat Pieter, n 

professionele weerlig beskermings adviseur wou saamkom om te kom help met die weerligbeskeriming maar 

dat hy dit ongelukkig nie kan maak nie aangesien hy twee pensionarisse deur n woestyn moet begelei, Johan 

wat elke dag lugdrade opsit wou ook saamkom maar hy het weer van die leer afgeval en is nou op die krukke-

lys. 

Geskryf & voorsien 

deur Pieter ZS6BVT 



Vervolg vanaf bladsy 11 12 

Kareltjie stem glad nie saam met sy ma nie, vir hom lyk dit na die mooiste ding wat hy nog in sy hele lewe 

gesien het,. Gert se dat hy saamstem maar dat dit, met die knip van sy oog in Kareltjie se rigting, net tydelik is 

en dat hulle later as alles eers behoorlik aan die gang is n baie mooier antenna sal oprig, een wat n mens glad 

nie sal kan sien nie. Quartis en Sam skud hulle koppe in erkenning , net om vir Gert so n bietjie ondersteuning 

te gee. Ek hou julle dop se Stienie, sy lug haar ken op en stap vinnig huis toe. Kom Kêrels die son trek water, 

kom ons gaan toets die antenna sodat ons die miere uit Kareltjie se broek kan kry, se Gert. Die vier stap huis 

toe met Kareltjie wat die pad soortvan aanwys. 

Die voerlyn word deur die studeerkamer se venster gely na waar die B25 met n kragbron op die lessenaar 

staan. Sam en Quartis Koppel n Antenna analiseerder aan die voerlyn en verduidelik aan Kareltjie wat SWR 

en impedansie is. Hy het in sy dokumente daarvan gelees, hy verstaan dit nou baie beter met die praktiese 

verduideliking. Daar word bepaal dat die 40 meter gedeelte van die antenna nie reg is nie . Die antenna word 

vinnig in resonansie gebring met die korter maak van elke been. Die groot oomblik het aangebreek, die an-

tenna word aan die radio gekoppel, die kragbron ward aangeskakel, Kareltjie se hart klop in sy keel en hy 

begin hard asemhaal van opgewonde. Sam skakel die radio aan wat aan die gang kom met n suis, Kareltjie kan 

iemand hoor praat. My antenna werk , hy werk sowaar!, roep Kareltjie uit van blydskap. Sam en Quartis ver-

stel die radio se frekwensie en toets of alles reg is op al die ander frekwensie sies waarvoor die antenna ge-

maak is. Alles lyk in orde met die ontvangs, ons moet nou net toets hoe hoe die antenna uitsaai, se Sam. 

Sam tel die radio se mikrofoon op om die radio te toets, net voor Sam die mikrofoon se knoppie druk bars 

Juluis die studeerkamer binne wat klink soos n korporaal wat sy troepe wakker maak. Wat is did nou weer 

Juluis, vra Gert ongeduldig? Julle moet kom help, skree Julius, n man met die oe soos die posbus se bek is 

besig om die koei met die horing op die neus te slag! Almal besef dadelik dat iemand met Sam se veselglas 

Renoster peuter. Hulle los alles waarmee hulle besig is en storm by die huis uit, reguit na Sam se bakkie toe 

waar hy voor die huis staan. Kareltjie is die vinnigste en hardloop voor. Toe Kareltjie om die hoek kom sien 

hy hoe iemand besig is om die Renoster se horing af te saag. Die persoon se skroefie oe word koeëlrond toe hy 

besef dat hy deur n hele paar mans aangeval word. Hy spring haastig van die bakkie af en kies die hase pad 

straat op. Kareltjie sien dat die geel mannetjie gaan wegkom , hy laat sak sy kop en gee alles wat hy het om 

die Chinees te vang. Dit lyk of Kareltjie se turbo inskop soos hy spoed vermeerder om te keer dat hierdie klein 

mannetjie wegkom. Die Chinees besef dat hy nie gaan wegkom nie, en besluit toe om tot die aanval oor te 

gaan, hy gaan staan doodstil in die middel van die straat , draai vinnig na Kareltjie toe en met sy bene wyd 

uitmekaar wag hy vir Kareltjie in. Die Chinees maak sulke snaakse katagtige onaardse geluide terwyl hy sy 

arms voor hom uitstrek en met sy vingers vir Kareltjie nader roep vir n geveg, man tot man. Kareltjie sien nie 

eers die uitdaging raak nie en verminder ook glad nie spoed nie. Hy tref die ou op volle spoed in die ribbes 

soos n goeie springbok senter . Kareltjie se momentum laat die Chinees agteruit deur die lug trek en soos n sak 

patats op sy rug te lande kom, Kareltjie val bo op hom, Gert en die res van die aanvalsmag is dadelik by om te 

help maar hy sien dat die ou so uit soos n kers is, Montgommerie is ook by en wil die Chinees net vir ingeval 

aan die voet byt. Kareltjie staan op met n oorwinnings glimlag as bewys dat hy dit nou regtig geniet het, Hy 

makeer niks nie. Thurston kom aangejaag in sy polisie vangwa om ondersoek instel wat nou in die middel van 

die straat in sy dorp aangaan. Almal vertel en beduie gelyk en dit neem n rukkie vir hom om agter die kap van 

byl te kom. Die Chinees het ook intussen bygekom , hy sit doodstil omdat dit net te seer is om op te staan. 

Thurston arresteer die man dadelik , hy verduidelik aan hulle dat die ou gesoek word vir renoster stropery in 

die omgewing en dat hy n belangrike skakel is in n smokkel sindikaat . Marco het ook intussen bygekom vir 

die storie in die plaaslike koerant. Die hele buurt het ook begin naderstaan om te sien wat gebeur het. “Dit het 

jy nou van al jou planne” se Helen aan Martinus. Juluis is net so trots op Kareltjie en vertel aan almal, “ Ka-

reltjie is the man” Hy het intussen ook sy gesig gewas vir n moontlike foto in die koerant. Terwyl Kareltjie vir 

die soveelste keer aan die mense vertel hoe hy die Chinees geduik het 

kom Kareltjie se ma om die hoek van die huis aangehardloop en skree 

baie opgewonde sodat almal moet hoor wat sy te se het. n Verteen-

woordiger van KykNET wil met Kareltjie praat oor sy groot vangs, Kyk-

NET gaan hom kom afneem ,Kareltjie gaan op TV wees! Hulle se dat die 

land van hierdie heldedaad moet weet! Daar is blykbaar n baie groot 

losprys op die Chinees se kop indien hy skuldig bevind word! 

 

Vervolg Augustus September 
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Voorsien deur Jenny Nel ZS6JWN 

Spek-En-Eierbrood 

 
4 Snye Brood Margarien 

4-6 Repe Spek Sonder Swoerd 2 Eiers 

250ml Melk 250ml Gerasperde Kaas 

Metode: 

Voorverhit Die Oond Tot 190°C. Smeer Die Snye Brood Aan Die Een Kant 

Met Margarien. Plaas Brood Met Gesmeerde Kant Onder In Oondvaste Bak 

En Pak Spek Bo-Op. Klits Die Eiers, Voeg Die Melk En Kaas By En Meng. 

Gooi Dit Oor Die Brood-En-Speklae En Laat Dit 15 Minute Staan Sodat Die 

Brood Kan Week. 

Bak 35 Tot 40 Minute Op Die Middelste Oondrak. Sit Dit Warm Voor. 

 

 

 

Mieliebrood 

 
500g Bruismeel 5ml Sout 

1 Blik Roommielies 2 Eiers 

170g-Blik Ideal Melk 60ml Olie 

Metode: 

Meng Meelblom, Sout En Mielies Saam. Meng Eiers, Ideal-Melk En Olie 

Saam En Roer By Meelblom. Gooi In Gesmeerde 1kg-Broodpan En Bak 50- 

60 Minute By 180°C. 
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Goue poedingklip bewaar sy ryk geheim jare lank op Kerkplein  

Wie sou nou kon raai dat die eerste Engelse Volksraadlid van die Zuid-Afrikaansche Re-

publiek lank voor die Struben-broers goud aan die Witwatersrand ontdek het?  

John Robert Lys se goudbelaaide ‘poedingklip’ het jare lank as deel van sy klipversameling in 

sy studeerkamer neffens Kerkplein gelê voor die Strubens begin het om die ryk Witwaters-

randse goudaar te ontgin.  

Die eerste goudontginning was naby die plek waar Lys sy pragtige poedingklip ongeveer 

twee dekades vroeër opgetel het. 

John Robert Lys, ’n winkelier in ou Pretoria, was aangetroude familie van Harry en Fred 

Struben, wat volgens die geskiedenisboeke die eerste goud aan die rand ontdek het 16 jaar 

ná John sy goue klip gekry het. Albert Brodrick, ’n toekase winkelier bekend as Albertus 

Broodryk, en James Rous, uitgewer van De Volksstem was, soos Harry Struben, ook met 

susters van Lys se vrou, Olivia Selina Fry, getroud. 

Kerkplein met die  
Lys-huis in die middel. Kyk na die 
klok van die eerste kerk wat op  
Kerkplein gebou is en in 1880  
afgebrand het 

Foto: Rosa Swanepoel se versameling.  

Eerste Engelse 

Lys was ’n amateur geoloog, hy kon Latyn lees, het graag solo areas gesing en was ’n rare 

Engelsman in die Zuid-Afrikaansche Volksraad. Daar is selfs bespiegel dat hy in die 1850’s die 

eerste Engelsman in Pretoria was, maar dokumente in die Staatsargief bewys dat die twee 

Devereau-broers en William Skinner voor hom hier was. 

John het in 1855 in Pretoria aankom toe hy ’n jagtog na die binneland onderneem het. Hy is op 17 

Januarie 1829 as die tweede seun van John Stephenson Lys, ’n dominee van die Engelse Kerk 

van St Anne op Alderney, die mees noordelike eiland in die Engelse kanaal, gebore. John het in 

1850 in die Kaap aangekom en het daarna naby Harrismith gaan boer. 

Hy het, soos so vele Pretoriase pioniers, as handelaar hier aangekom, maar knap 11 jaar na sy 

aankoms, in 1866, is John tot die Volksraad verkies en is sy tweede mynboumaatskappy in die 

lewe geroep. 

Heel links op die foto is JR Lys se huis en be-
sigheid. Regs is die eerste Goewermentsge-
bou en reg agter dit Pretoria se eerste tronk  
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Staaltjies 

Baie staaltjies is oor dié kleurvolle ou Pretorianer vertel. Hy was een van President Burgers se 

groot aanhangers en het selfs in 1876 ’n sangsolo gelewer by die onthaal, wat hy help reël 

het, om President Burgers terug te verwelkom na een van sy vele Europese reise.  

President Burgers is Europa toe om ’n lening van goud vir die republiek te kry. Een van die 

voorwaardes vir dié lening was dat ’n soortgelyke hoeveelheid van die Zuid-Afrikaansche re-

gering se banknote vernietig moet word. John is in beheer gesit van dié projek en hy het bes-

luit om die note in die oond waarin sy vrou brood gebak het, te verbrand. So het dit gebeur dat 

sy dié spesifieke dag ’n brood ter waarde van £50 000 gebak het. 

Rondom dié tyd moes John ’n mediese dokter, wat ’n hele ry indrukwekkende sertifikate in 

Latyn teen sy spreekkamermure gehad het, gaan besoek. Om die wagtyd te verkort, het John 

die sertifikate staan en lees en agtergekom dat dít wat daar staan, niks met mediese opleiding 

te doen het nie.  

In plaas van kwalifikasies, was die geskrifte reseppies en selfs gebede in die Latynse taal. Dit 
was seker maar die Latyn wat die amptenare wat moes besluit oor die man se kwalifikasies, 
van sy egtheid oortuig het. John het egter ingegryp en Pretoria was minus ’n kwaksalwer . 

Grense  

Selfs John se Volksraadkommissies was legendaries. Toe sy vriend, 

Reilly van Maquassi, die eerste diamant in die Vaalrivier in 1869 

ontdek het, is John deur die Volksraad gevra om dadelik soontoe te 

gaan om die grense tussen die Kaap, Vrystaat en Transvaal daar te 

stel. Hy het op die grenskommissies by die grense met Portugees 

Oos- Afrika, die Vrystaat, en die Rolong, op die republiek se west-

erse grens, gedien. Hy is ook na Swaziland toe Amaswazi, die hoof-

man, dood is om te help om die grense tussen die republiek en 

Swaziland af te baken en om die nuwe hoofman te help kies.  

Aktiwiteite  

In haar Ou Pretoria nuusbrief sê Rosa Swanepoel dat dit moeilik is 

om te glo dat een persoon by so baie aktiwiteite betrokke kon wees. 

Vat ’n jaar soos 1874 byvoorbeeld: John Lys sluit aan by die Vrywil-

lige Artillerie Korps, dien op ’n komitee om die regulasies van die 

artillerie te bepaal en word ook gekies as kommanderende offisier van die korps.  

’n Vergadering vir die stigting van ’n munisipaliteit word by sy huis gehou; hy dien op ’n komitee 

vir die stigting van ’n skool vir jong dames; is betrokke by die bestuur van die Vrymesselaars, 

die Pretoria Klub en die krieketklub; is ’n beampte by die perderesies; en verteenwoordig Preto-

ria in die Volksraad.  

John het ook kragte saamgesnoer met biskop Bousfield om die eerste Anglikaanse gemeente 

in die dorp te stig. 

John Robert Lys, sy 
vrou Olivia Selina, ’n 
nooi Fry, hul seun 
Godfray en twee 
dogters  
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Die straat in die middel van die foto is Kerkstraat-Oos. Heel 
links is Albert Brodrick se “The hole in the wall”. Op die 
oorkantste hoek is erf 352 en die winkel van Field en Hoff-
mann, eers Field en Nephew, wat oorspronklik aan JR Lys be-
hoort het  

Winkel 

Maar kom ons gaan terug na die beginjare, toe John as winkelier in Pretoria aangekom het. 

Volgens Rosa Swanepoel het John in 1857 ’n handelshuis in Pretoria geopen. In 1858 koop 

hy erf nr 348 op die suid-oostelike hoek van Kerkstraat en Kerkplein. Dié winkel was oorkant 

Pretoria se eerste tronk. In 1864 koop hy erf nr 352 op die suid-oostelike hoek van Kerkstraat 

en Kerkplein. In 1874 bou hy ’n nuwe winkel op die erf maar voor die winkeliers ingetrek het, 

het Pretoria se vrouens van die kans gebruik gemaak om ’n bazaar in die pakhuis te hou om 

geld vir vermaaklikheid in te samel. Later is daar ook ’n groot bal daar gehou om die winkel in 

te wy. Selfs ’n bal vir kinders is op ’n Saterdagmiddag daar aangebied. 

John het die winkel aan Field en Nephew verhuur. In 1876 het hy die westelike deel van die 
erf verkoop en in 1878 die res van die erf. Dieselfde jaar ontbind die firma Field en Nephew en 
word Field en Hoffmann.  

Trou 

John is in 1859 met Olivia Selina Fry getroud. Sy was die stiefdogter van eerwaarde William G 

Cole van ‘Trinity College’ in Dublin. Vier van haar halfsusters het hulle ook in Pretoria gevestig 

en is hier getroud. Hulle was Isabella Louisa Cole, getroud met Albert Brodrick, Alexa Cole, 

getroud met James Rous, uitgewer van De Volksstem, Mary Cole getroud met Harry Struben, 

en ’n vierde suster is getroud met ’n Fraude. 

Die Lys-gesin se huis het bekend gestaan as “The Eyrie” en John het elke jaar die Engelse 

koningin se verjaarsdag hier gevier deur ’n klein skeepskanon vol loskruit te laai en los te trek 

met ’n saluut van 12 kanonskote. 



 

 

Prospekteer 

John was ’n geesdriftige amateur geoloog wat dwarsdeur die 

land gaan prospekteer het. Met die loop van jare het sy 

studeerkamer in ’n museum vol van edelgesteentes en metale 

ontaard. 

Hy het lood in Mariko ontdek en ná die ontdekking het Presi-

dent Pretorius die eerste mynlisensie in die Zuid-Afrikaansche 

Republiek aan John toegeken. Dit het hom die reg gegee om 

dwarsdeur die republiek te gaan prospekteer soos hy sou wou. 

’n Mynmaatskappy is in April 1860 met ’n konsessie van die 

Volksraad gevorm, en is die Transvaal Algemene Mynmaat-

skappy genoem. Die doel was om lood te myn vir die maak van 

koeëls, maar die maatskappy was ’n mislukking en is in 1865 

ontbind. 

In 1866 probeer John weer. Dié keer noem hy die maatskappy 

die Zuid-Afrikaansche Republiek Mynmaatskappy. Die maat-

skappy se konsessie het hul toegelaat om lood, koper, yster en 

tin te myn, maar nie diamante of goud nie. Daar is ook 

ooreengekom dat geen ander maatskappy dié metale vir die 

volgende vyf jaar mag myn nie. Weereens het die maatskappy misluk weens ’n gebrek aan 

kapitaal. 
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Die Duitse geoloog Carl 
Mauch  

Die Lys-huis van 
naderby  

Vassit-klip 

Tog was John steeds oortuig daarvan dat daar volop goud aan die Witwatersrand was. Die 

bewys daarvan, die poedingklip, het dan in sy studeerkamer gelê. Angela P. Makin, John se 

agterkleinkind, het ‘The Story of the Golden Vlei’ geskryf oor dié poeding-klip. 

John was met ’n ossewa met die Ou Pionierspad wat van Pietermaritzburg na Pretoria geloop 

het, op pad huis toe. In die omgewing van Heidelberg was daar ’n turfagtige vlei op die plaas 

Driefontein, vandag Witfield, waar John en sy waens voor sononder moes deur. 

Die drywer wat langs John voor op die wa gesit het was ’n Boesman genaamd Kleinboy, die 

eerste mens wat aan die poedingklip geraak het. Hoe dit gebeur het, is dat die voorste ossewa 

in die vlei vasgesit het en John vir Kleinboy gevra het om groot klippe aan te dra om rondom die 

wawiele neer te sit. Die laaste strale van die sakkende son het direk op een klip geskyn en 

John kon die blink, goue kleur duidelik sien. 

John se plan was om terug te gaan na dié plek toe en om ander mense intussen daar weg te 

hou. Hy het die storie versprei dat waens in daardie vlei se turf vassit en dat die roete verander 

moet word. Selfs amptenare wat kaarte vir die regering opgestel het, het vir die storie geval. 

Hulle het die vlei Lysvlei begin noem en hul roetes rondom dié vlei beplan. 
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Die grafte van John Robert Lys 
se vrou, Olivia Selina, en sy 
seun, Robert Oliver Godfray, in 
Kerkstraat, Pretoria-Wes  

Geoloog 

In 1867 het John ’n Duitse geoloog, Carl Mauch, na Lysvlei geneem. Hy het bevestig dat daar 

wel goud is, maar dié inligting het geensins ’n goudkoors in die Witwatersrandomgewing tot 

gevolg gehad nie. Dit het eers 19 jaar later gebeur. Lys en Mauch het self nie genoeg kapitaal 

gehad om die goud te ontgin nie. 

Tien jaar later het John sy Lysvlei vir ’n Australiese inspekteur van goudvelde, A Armfield, 

gaan wys. Weereens het ’n kenner bevestig dat daar goud is, maar Armfield is deur Lord 

Shepstone Transvaal toe gebring om die goudvelde by Eersteling, Selati, Ohrigstad, Pel-

grimsrus en Barberton te gaan inspekteer ek kon nie by Lysvlei tydmors nie. Hy is vort op sy 

amptelike missie en voor hy die verslag oor die ontdekking van goud aan die Witwatersrand 

kon skryf, is hy aan swartwaterkoors dood. John se seun, Godfray, het egter nooit van sy pa 

se onwrikbare geloof aan ’n ryk goudaar in die Witwatersrand-omgewing vergeet nie. Hy het 

later saam met sy ooms, Harry en Fred Struben, die eerste klont goud aan die Witwatersrand 

fyngemaal. 

John is op 14 Augustus 1880 oorlede. In die huldeblyk in die koerante word genoem dat hy 

in 1878 aangestel was as landdros en dat hy ’n direkteur van Field en Nephew was. Daar 

word geen melding van die poedingklip of sy prospektering gemaak nie. 

John se agterkleindogter, Angela, skryf dat die Lys-familie met nabetragting bly was dat 
John voor die twee Vryheidsoorloë oorlede is. Sy sê dat hy altyd vir die vooruitgang van die 
Zuid-Afrikaansche Republiek gewerk het en dat dit sy hart sou breek om Boer en Brit in ’n 
oorlog teen mekaar te sien. Ons kon nie vasstel waar John begrawe is nie. Sy vrou Olivia, 
en seun Godfray is langs mekaar in die Kerkstraat, Pretoria-Wes begraafplaas begrawe.  



 

 

Next issue: Antenna ground screens 

The “vitality” of your signal depends to some measure upon the feed line you use 

with your antenna. Some feeders are very lossy, and in a bad-case example you 

may deliver100 watts of RF power to the feed line, only to have 25 watts appear 

at the antenna feed terminals. This is scarcely an ideal situation! How can this 

happen? This large loss can become manifest if a severe mismatch exists between 

the feed line and the antenna, or between the transmitter and the feeder. 

The worse the quality of the feed line the worse pronounced this effect. Wê must 

recognize an important principle: maximum power transfer can occur between 

two terminals only when the dissimilar impedances are matched. To illustrate this 

point, imagine yourself using a 50-ohm coaxial feed line with an antenna that has 

a 300-ohm feed impedance. This represents a severe mismatch. It will prevent 

maximum power transfer from the feeder to the antenna. The power loss will be 

even greater if your transmitter has an SWR shut-down circuit. 

Most modern transceivers contain this protective circuit: 

The higher the SWR the lower the transmitter output power. This will not hap-

pen, however, if you are using a Transmatch (tuner) between your transmitter and 

the feed line. A Transmatch may be used to modify the SWR condition so that 

the transmitter sees a 50-ohm termination. This allows maximum power output 

from the transmitter, but it does not correct the mismatch problem at the antenna 

feed point. So, power will still be lost because of incorrect maching. I will dis-

cuss the subject of maching later. 

 

Your overall antenna efficiency is affected also by the quality and type of feed 

line used. A “penny wise and pound foolish” philosophy should never be applied 

in Amateur Radio. I am referring to a ham WHO might purchase a R10 000 

transceiver, but tries to save a few Rands by purchasing low-cost feed line. It is a 

common phenomenon. Hê may buy a 100 meter roll of WW.-II surplus RG-8 

coaxial cable. Owing to the age of this feed line, it is probably contaminated, 

which makes it very lossy. New RG-8 may cost him môre but hê chose the old 

surplus cable because it cost less. The surplus feeder allows 15 watts to reach his 

antenna on 10 meters, whereas the new RG-8 line permits 90 watts to arrive at 

the antenna! The signal difference is 7.8 decibels — significant! You would have 

to increase your transmitter output power from 100 to 600 watts to achieve  a 

7.8—dB signal increase. 

The smaller the diameter of the coaxial cable the greater the loss per 100 feet 

(versus frequency). A number of hams buy RG-58 cable (small diameter) instead 

of RG-8 line. This is because both cables have a 50-ohm impedance, but the 

smaller feed line is less costly. Once again wê can observe an error in judgment: 

the larger the cable diameter the lower the loss. 
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