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Baie dankie aan almal se  

bydraes.  

Sonder julle is hierdie  

Teenspanning nie moontlik 

nie. 
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Neem oor asb. 

Hy het nooit gedink die dag sou kom dat die lewe hom in 'n benoude posisie sou plaas nie, maar God het 'n plan met alles. Fanie 

was altyd Gods getrou en help altyd waar dit nodig is, beslis geen luiaard nie. 

Soos gewoonlik het hy vol vertroue aan sy vrou elke maand die huis paaiement gegee met water-en-ligte rekeninge en vertrou dat 

sy dit sou in betaal aangesien sy maklike toegang het tot sulke geriewe, maar iets in haar sou verander en betaal naderhand nie 

soos dit hoort nie. Fanie sou eers hierdie ontnugterende skok ervaar toe hy gevra word om die bank bestuurder te sien dat die vir 

hom sou vertel dat sy huis op 'n veiling verkoop sou word indien hy nie binne twee weke sestien duisend rand kan inbetaal nie. Sy 

moed was in sy skoene. Waar op dees aarde gaan hy sulke geld op so kort kennisgewing vandaan kry? 

Hy wend hom dus na God en kry in dime Boek van die lewe die vers wat sê, ".....as jy iets in my Naam vra en opreg bedoel, sal Ek 

dit aan jou gee." Hy het toe ook so gemaak en tot sy verbasing ontdek hy nog dieselfde dag dat hy vyfduisend rand van belasting 

terug kry. Die Vrydag word hy deur iemand gekontak vir privaat werk en kan hy nog vyfduisend tot die totaal byvoeg. Omdat Fanie 

weekliks salaris kry kon hy duisend rand daarby voeg en het toe elf duisend in betaal. Ongelukkig was hy steeds vierduisend rand 

kort en die bank bestuurder wou net nie kop gee nie en herhaal, "Mnr. as jy nie teen die komende Donderdag die laaste vierdu-

isend het nie, gaan ons jou huis moét vat!" Weereens pleit hy en noem dat hy eers die Vrydag salaris kry en vra dus 1 dag se 

uitstel, maar nie, hierdie bestuurder is moeilik. Fanie het sy alles gegee, liggaamlik en geestelik, maar kon eenvoudig net nie meer 

nie, hy vra weereens vir die Here om hulp en smeek. 

Die Maandag middag is hy gelukkig genoeg om nog privaat werk te kry en die keeword hy drieduisend rand vooruit betaal, maar is 

steeds een duisend kort, en het nog nie opgegee nie. Hy weet al te goed dat God altyd in beheer is en plaas sy vertroue in Jesus. 

Omdat hy 'n installeerder is, is hy buite in Joburg besig met installasie en so breek die Donderdag middag aan, sy laaste uur van 

betaling maar is steeds die duisend rand kort. Dus terwyl hy so deur Pretoria se middestad fleg opad terug Rosslyn toe, sê hy 

uiteindelik aan die Here, "Vader, ek het nou alles probeer en kan nie meer nie, dit alles is nou in U hande, maak asb. soos U goed-

dink. Ek gee alles oor aan U." 

Twee verkeers ligte verder gaan die ligte dood en is so al die krag af tot in Rosslyn waar hy die firma voertuig by die fabriek tot 

stilstand bring. Hy is mos van nature nie 'n lafaard nie en skakel die bank bestuurder vanuit die kantoor om aan die die slegte nuus 

te deel dat hy nie die laaste duisend rand betyds kon kry nie, met die dat hy Fanie gerus stel en sê, "ons is bewus van die krag 

onderbreking en dat ons hele stelsel buitendien af is, as jy môre oggend inbetaal sal dit reg wees maar sorg dat dit voor tien uur 

gebeur asb.!" So is Fanie se huis deur God gered omdat hy geglo net in die Vader tot op die einde. 

Fanie se vriend wat juis by die krag sentrales werk sou later vertel van die verbysterende onderbreking wat nie verklaar kon word 

nie, met al die rugsteun in die sentrale het die stelsel bloot in "safe mode" gegaan en af gesit.  

 

In hierdie ware verhaal ervaar ek dat die Vader op die mees ondenkbaar ste manier tewerk sal gaan 

wanneer jy dit die minste verwag. 

God sal sovêr gaan om besighede tot stilstand te dwing om iemand wat Hom waarlik dien en onvoor-

waardelik te vertrou te help. Hierdie was nou nie 'n berg wat verskuif is nie, maar kon net sowel gewees 

het. 

Ons moet altyd die Vader ken in alles wat ons doen en nooit twyfel in Sy mag nie. 

Een stuk in die Bybel pas perfek by hierdie getuienis en dit is Jesaja 49:8."....op 'n tyd wat Ek goed-

dink, sal Ek jou gebede verhoor, op die dag wanneer Ek wil red, sal Ek jou help. Ek 

sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak om sy land te herstel, om sy 

verlate eiendom weer in besit te neem." 



   WAAROM DIT NOODSAAKLIK IS OM  
MAANDVERGADERINGS BY TE WOON. 

 

Die MRKmaandvergadering gehou op Saterdag 20 April 2013 was moontlik vir  u  netso  ŉ   skok soos 

wat dit vir my was. Ek was nie bewus daarvan  dat daar op  1 Januarie 2013 nuwe regulasies van krag 

geword het met betrekking tot radio amateurs  nie. As dit nie  was vir die lesing wat deur ZS6LME 

Louw Erasmus aangebied is nie sou ek ook nooit daarvan geweet het nie. 

Daar is nogal heelwat veranderings hoewel nie groottes nie wat  in die nuwe regulasies van toepassing 

op ons is .Die nuwe frekwensie  toekennings bokant 1240 MHz tot 141000 MHz is nogal iets om op te 

let.Ek dink al die ander wysigings het Louw in sy lesing uitgelig. 

Die tabel hieronder weergee die frekwensies soos wat dit nou op ons van toepassing  is : 

                                “Annexure I – Amateur radio frequency bands “ 

                         AMATEUR GOLFBANDE  (Golflengtes en frekwensies) 

Golflengte  in  meters (λ) x  Frekwensie in hertz(f) =  3 x  108  meter per sekonde(k). 

(λ x f  = k) 

  

Golflengtes                                      Frekwensies 

2210.75-2177.06 m     0.1357-0.1378 MHz 

165.75-162.16 m      1.810-1.850  MHz 

85.71-78.94 m          3.500-3.800  MHz 

42.86-41.67 m          7.000-7.200  MHz 

29.70-29.56 m          10.100-10.150 MHz 

21.42-20.91 m        14.000-14.350  MHz 

16.60-16.51 m       18.068-18.168  MHz 

14.29-13.99 m     21.000-21.450  MHz 

12.05-12.00 m       24.890-24.990  MHz 

10.71-10.10 m         28.000-29.700 MHz 

10.70-10.66 m        28.050-28.150  MHz 

10.60-10.53 m       28.300-28.500  MHz 

10.10-10.00 m        29.700-30.000  MHz 

7.38-7.37 m       40.675-40.685  MHz 

6.00-5.56 m       50.000-54.000  MHz 

4.29-4.27 m      70.000-70.300  MHz 

2.08-2.05 m        144.-146.MHz 

69.77-68.18 cm       430.-440.  MHz 

68.97-68.49 cm       435.-438.  MHz 

24.19-23.07 cm       1240.-1300.  MHz 

23.80-23.62 cm      1260.-1270.  MHz 

130.43-122.44 mm      2300.-2450.  MHz 

53.09-51.28 mm       5650.-5850.  MHz 

30.00-28.70 mm       10000.-10450.  MHz 

28.70-28.57 mm       10450.-10500.  MHz 

12.50-12.47 mm      24000.-24050.  MHz 

12.47-12.37 mm      24050.-24250. MHz 

6.38-6.35 mm       47000.-47200.  MHz 

3.97-3.94  mm       75500-.76000  MHz 

3.94-3.70 mm       76000.-81000.  MHz 

2.44-2.43 mm      122250.-123000.  MHz 

2.23-2.20 mm      134000.-136000.  MHz 

2.20-2.12 mm          136000.-141000.  MHz 

             Ek hoop u sal die tabel hierbo kan gebruik. Kontak my asseblief  indien  u meer wil weet. 

 

           73  ‘s Theo Oosthuizen  ZS6ATO. 
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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   

  7,062 MHz en 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 ARIA 
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11 - 12 Mei    AWA AM en SSB kompetisie (SARL) 

18 Mei 2013  Klub byeenkoms (MRK) 

25 en 26 Mei   CQ / WW. / DX / WPX / CW kompetisie (SARL)  

26 Mei   Digitale kompetisie  

15 Junie 2013   Klub byeenkoms (lang naweek) (MRK) 

20 Julie 2013   Klub byeenkoms (MRK) 

 

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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Vervolg op bladsy 7 

Erkenning aan Hoezit. Jeug tydskrif van ATKV. 

Skriftelike goedkeuring vir her publikasie. 

Grafieke     Deur Mia van Heerden  

Het jy al ooit gewonder hoekom ons grafieke gebruik of wat dit vir jou sê? 

Lyngrafieke 

’n Lyngrafiek is baie behulpsaam om data of inligting wat oor ’n sekere tyd verander voor te 

stel. Jy kan byvoorbeeld temperatuurverskille eerder op ’n lyngrafiek voorstel. Gewoonlik word 

reënval op lyngrafieke aangedui. 

Data oor temperatuurverandering van Januarie tot Desember: 

Piktogramme 

 

Piktogramme is ’n grafiese voorstelling van jou data deur middel van prentjies. Hier kan jy dan 

in plaas van die blokgrafiek prentjies van die troeteldiere gebruik om dit uit te beeld. Nou kan jy 

sommer dadelik sien watter diere die gewildste is. 



 

 

Vervolg vanaf bladsy 6 

Sirkelgraf ieke ( Pie chart ) 

Sirkelgrafieke word gebruik om persentasies aan te dui. Die vol sirkel stel dus 100% of ’n hele 

voor en so kan ons dan sien hoe die verskillende dele bymekaar die hele vorm. 

Wees versigtig om nie data uit te los nie! Jou sirkelgrafiek sal ook nie sin maak as jy nie weet 

waarvoor die hele sirkel staan nie. 

In die onderstaande tabel is daar die hoeveelheid ure wat elke dag aan ’n spesifieke aktiwiteit 

toegestaan word. 

Die sirkelgrafiek word dan soos ’n pastei in verskillende grootte stukke gedeel. Elke stuk stel 

die tyd wat aan ’n sekere aktiwiteit gespandeer word voor.  

HET JY GEWEET? 

Alle grafieke het horisontale en vertikale asse. 

Dit is belangrik om te onthou wat elke as voorstel. 

Die horisontale as word die x-as genoem en die vertikale as word die y-as genoem. 

Staafgraf ieke 

Hierdie grafiek word geteken op horisontale en vertikale asse wat sekere inligting vir ons gee. 

Hierdie grafiek word gebruik om inligting of data weer te gee wat op een gegewe tyd 

plaasgevind 

het of opgeteken is. 

Jy het eers jou data nodig voor jy verder  

kan gaan. 
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Vervolg op bladsy 9 

Deur Johann, ZS6PSS 

Ek weet daar is manne en dames daar buite wat waarskynlik alles weet van satelliete  

en hulle omwentelinge ens. maar in  “ONDER DIE VERGROOTGLAS” kyk ek na 

GEOSTASIONêRE satelliete. 

Die geostasionêre satelliet is  in 'n geogesinkroniseerde  omwenteling direk bo die 

aarde se EWENAAR  wat op die 0 grade breedtegraad  lê. 'n Voorwerp wat in 'n geo-

stationêre omwenteling  om die aarde beweeg kom dus vir aarbewoners bewegenloos 

as daar na hom gekyk word vanaf die aarde. Kommunikasie en weer satelliete word 

dikwels in 'n geostationêre omwenteling om die aarde geplaas. Dit word gedoen om 

satelliet opsporing stasies op aarde die kans te gun om die geostasionêre satelliet son-

der moeite te volg en te verseker dat daar nie kort – kort gesoek moet word na waar en 

wanneer die satelliet weer sy veskyning sal maak nie. Aard antennas kan dus perma-

nent in die rigting van die geostasionêre satelliet gerig word.  

As gevolg van die 0 grade breedtegraad sirkelroete wat die geostasionêre satelliete 

volg sal daar net 'n  kleinerige verskil voorkom op watter lengtegraad die satelliet hom 

sal bevind. 

Die gedagtes  rondom die geogesinkroniseerde satelliet wat gebruik kan word vir kom-

munikasie doeleindes was alreeds maar  vir die eerste keer  in 1928 gepubliseer deur 'n 

ene Herman Potocnik.  Die idee van 'n geostasionêre omwenteling deur 'n satelliet was 

eers weer wyd aangekondig  in 1945 in 'n artikel getieteld  “ EXTRA –

TERRESTRIAL RELAYS – CAN ROCKET STATIONS GIVE WORLD WIDE RA-

DIO COVERAGE “  wat geskryf was deur die Britse wetenskap fiksie skrywer  

“Arthur C. Clarke”,  wat gepubliseer was in die  “WIRELESS WORLD “ tydskrif.  

Die omwenteling van kommunikasie satelliete  om die aarde waarvan Clarke hier praat  

word ook soms genoem die Arthur Clarke belt van satelliete. 

Die Clarke Belt is die area van die ruimte ongeveer so 35,786 km.  bo seevlak in die in 

die baan van die ewenaar waar naby-geostrasionêre  omwentelinge ge-implimeenteer 

mag word. Die Clarke  Belt is  sowat 265,000 km.  

Geostasionêre omwentelings is baie bruikbaar aangesien dit 

wil voorkom  asof die satelliet doodstil  staan bo die 

draaiende aarde, wat  vaste antennas  op aarde toelaat om 'n 

konstante skakel te wees met die satelliet. Die satelliet wentel 

in die rigting wat die aarde roteer op 'n hoogte van 35, 786 

km bo die aarde . Die omwentelings periode is gelykstaande 

aan een aard omwenteling en staan ook anders  bekend as ''n 

“ sterredag.” 
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'n Wêreldwye netwerk van operasionele geostasionêre meteorologie satelliete word 

gebruik om foto’s te neem van die aarde se oppervlakte en atmosfeer . van die satelli-

ete is bv. die Amerikaanse GOES satelliete,  METEOSAT  van die  EUROPEAN 

SPACE AGENCY wat bedryf word deur die  EUROPEAN WEATHER SATELLITE  

ORGANIZATION , EUMETSAT en die JAPANESE , MTSAT. 
Meeste  kommersieële-  en uitsaaiwese satelliete  bevind hulleself ook in die geosta-

sionêre wentelbaan. Van die Russiese televisie satelliete volg ook selfs 'n eliptiese baan 

as gevolg van die feit dat baie van die satellietkykers in die  baie hoë breedtegraade van 

Rusland voorkom. 

Die eerste eerste geostationêre satelliet was die SYNCOM – 3 en was in 'n geostationêre 

wentelbaan geplaas  deur 'n DELTA –D vuurpyl gedurende 1964.  

Daar is sekere praktiese beperkings vir satelliete wat in 'n geostasionêre baan bo die 

aarde geplaas word.. Dit kan alleen gedoen word  as  'n  afstand vanaf  die aarde van baie 

naby aan die  35,786 km. direk bo die ewenaar gehandhaaf word. Dit is  gelykstaande 

aan 'n togsnelheid van 3.07 km/s.   Dit maak dus sin gedagtig daaraan dat die satelliet 

moet presies saam met die aarde beweeg sodat 'n geostasionêre voetspoor  ten alle tye op 

die aarde behou kan word.  

'n Kombinasie van die aantrekkingskrag van die maan asook die son en  die afplatting 

van die aarde by die pole het alles 'n uitwerking op die presiese omwentelings pad wat 

die geostasioinêre satelliet volg.  Dit gebeur dus dat daar gereeld gekyk moet word na die 

baan wat die satelliet volg sodat enige afwyking dadelik herstel kan word deur een of 

ander maneuver wat die satelliet moet uitvoer.  Dit staan bekend as die DELTA – V en 

die aanpassing wat gedoen word, is so ongeveer  50 m/s per jaar aanpassing. 

'n Tweede probleem  wat kan voorkom is die feit dat die satelliet kan miskien van sy 

lengtegraad wegdryf as gevolg van die feit dat die ewenaar effens elipties is. Daar is twee 

stabiele en twee onstabiele ewewig punte. 'n  Geostasionêre voorwerp wat geplaas word 

tussen twee punte sal sonder enige moeite stadig versnel vanaf die onstabiele punt na die 

stabiele punt wat dan 'n periodieke lengtegraad afwyking verskil sal veroorsaak.  Die fout 

kan dan weer reggestel word  deur 'n kontrole maneuver met 'n maksimum DELTA – V 

van 2 m/s per jaar afhangende van die lengtegraad waar die satelliet geparkeer is op die 

Clarke belt uit te voer. 

As gevolg van die feit dat daar nie diensspanne is wat die satelliete kan voorsien van 

brandstof  om kort-kort aanpasssings met hulle vuurpyle te doen het die satelliet dus 'n 

beperkte lewensduur. 

Net 'n sekere aantal parkeerplekke vir satelliete bo-kant die ewe-

naar is beskikbaar. Satelliete moet ook op seker  afstande van 

mekaar af  wees om enige radio-frekwensie steurings  te voorkom. 

Hierdie satelliet parkeerplekke word dus baie streng deur die  ITU 

of die  INTERNASIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION 

BEHEER. 



CRYSTAL TESTER 
Figure Two shows the circuit of a simple crystal tester. It switches on a light emit-

ting diode (LED) if the crystal is working.  
The crystal under test is placed in an oscillator circuit. If it is working, an RF volt-
age will be present at the collector. This is rectified (converted to DC) and made to 
drive a transistor switch. Applying current to the base causes current to be drawn 
through the collector, thus lighting the LED.  
If an indication of frequency is required, simply use a general coverage receiver to 
locate the crystal oscillator's output. Note however that when testing overtone crys-
tals (mostly those above 20 MHz) the output will be on the crystal's fundamental 
frequency, and not the frequency marked on the crystal's case. Fundamental fre-
quencies are approximately one-third, one-fifth or one-seventh the overtone fre-
quency, depending on the cut of the crystal.  
The circuit may be built on a small piece of matrix board and housed in a plastic 
box. Alternatively, a case made from scrap printed circuit board material may be 
used. Either a selection of crystal sockets or two leads with crocodile clips will 
make it easier to test many crystals quickly. The RF choke is ten turns of very thin 
insulated wire (such as from receiver IF transformers) passed through a cylindrical 
ferrite bead. Its value does not seem to be particularly critical, and a commercially-
available choke could probably be substituted.  
The circuit can be tested by connecting a crystal known to work, and checking for 
any indcation on the LED. A shortwave transistor radio tuned near the crystal's 
fundamental frequency can be used to verify the oscillator stage's operation. Note 
however that this circuit may be unreliable for crystals under 3 MHz, and some ex-
perimentation with oscillator component values may be required.  
The crystal checker also tests ceramic resonators. Other applications include use 
as a marker generator for homebrew HF receivers (use a 3.58 MHz crystal) and as 
a test oscillator for aligning equipment.  
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Geskryf & voorsien 

deur Pieter ZS6BVT 

Vervolg op bladsy 12 
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Dit is Saterdag oggend in Brakfontein, Kareltjie is al vroeg op, gewas en 

gereed vir die dag se gebeure. Vandag kom Sam en Quartis vir hom en sy 

pa help om vir hulle n HF antenna op te sit. Kareltjie sit in die kombuis 

en gaan sy notas na oor antennas, hy kan nog nie besluit of hy 'n dipool 

of 'n omgekeerde v moet op sit nie. Hy is ook nie seker vir watter frek-

wensies hy die antenna moet sny nie. Hy besluit dat hy maar liewer vir sy 

pa sal wag om te hoor wat hy voorstel. 

Kareltjie is verskriklik opgewonde oor vandag, vandag gaan hy met die 

hulp van Sam en Quartis sy eerste antenna oprig, hy gaan self die lengtes 

van die antenna bereken . Dit is nog doodstil in Brakfontein, Hy hoor die 

geroep van 'n Pou in die bodorp na 'n maat wat nie terug antwoord nie. Kareltjie begin 

ongeduldig raak omdat die tyd so stadig aanstap en hoop dat sy pa en ma nou wakker word. Hy 

maak die gaasdeur aspris so 'n bietjie harder toe met hoop dat dit hulle sal wakker maak toe hy 

na buite toe gaan. Admiraal sit op sy plek en kraai en dit klink kompleet vir Kareltjie of hy 

“More Kaaaaareltjie” kraai. Kareltjie loop buite in die erf rond en geniet die vars lug en die stilte. 

Die bure se mak bobbejaan kyk hom met baie min vertroue aan en klim vinnig weer terug in sy 

hok. Kareltjie tel sy rugby bal op wat op die gras lê en skop die bal so hoog in die lug as wat hy 

kan, die bal gaan soos n koel lood regop in die lug in op , die bal verminder spoed soos hy op-

gaan tot hy doodstil in die lug hang, en dan stadig begin momentum kry soos hy terugval aarde 

toe. Kareltjie hou sy asem op toe hy sien dat die bal reguit soos n begeleide missile lood regaf op 

pad is na Juluis se Zozo waar hy en sy vriendin Winnie slaap. Die bal tref die sinkhuis se dak met 

n slag wat klink soos n ontploffing by die grysgroef. Die bal wip van die dak af en gaan le stil op 

die grasperk. Alles is doodstil binne in die sinkhuis en Kareltjie begin net dink dat Juluis en Win-

nie nie tuis is nie. Skielik kom daar die verskriklikste onaardse geluide uit die sinkhuis, hy hoor 

hoe potte en lee blikke val, n bottle breek en die bed kraak. Kareltjie hoor hoe iemand die deur 

met n groot spoed probeer oopsluit. Die deur vlieg uiteindelik oop met n stofwolk wat na buite 

toe waai, die noodkrete ward baie harder en duideliker. Dit klink nou kompleet vir Kareltjie na 

die meisie badkamer toe n muis “toevallig” sy opwagting daar gemaak het. Juluis en Winnie 

skree uit volle bors teen n toon wat sy oe laat traan. Altwee probeer gelyk by die kleinerige deur 

uitkom met die gevolg dat hulle altwee net so halfpad deur die deur is en dan vassit. So tussen 

die gille wat soos die Metro se sirene klink besef Kareltjie dat die twee nou vassit en nie voren-

toe of agtertoe kan gaan nie. Juluis lê ander en sy Groot vriendin Winnie lê bo op hom. Die gille 

word vervang met instruksies en beledigings tussen die twee, soos hulle spartel om uit te kom. 

Dit lyk vir Kareltjie soos n seekoei en n buffel kalf wat stoei vir die vale om uit en los te kom. 

Hy besef dat hy hulp sal moet kry om die twee te bevry. Na n lang gesukkel en n gesmeek kal-

meer hy die twee vasgekeerdes en oorreed hy hulle om stil le terwyl hy hulp gaan soek. Juluis 

vra mooi dat Kareltjie gou moet maak want hy is besig om dood te gaan onder die gewig van 

Winnie. Kareltjie maak hom uit die voete reguit na sy pa toe wat hopelik ook nou al wakker is. 

Toe Kareltjie die huis inhardloop , hardloop hy teen sy pa vas. Wat gaan aan Karel, Wie jaag of 

slag so vroeg vark?  
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Hier is mos nie mense met varke nie, vra Karel se pa. Nee pa. dit is nie varke nie, dit is 

Juiluis en Winnie wat so skree sê Kareltjie. Die vark, sê Kareltjie se pa, hoekom skree hulle 

so? Pa moet liewer maar self kom kyk se Kareltjie. Kareltjie se pa se mond hang oop toe hy 

die petalje sien en gee n lekker lag.  

Wat gaan aan Juluis, hoekom sit julle in die deur vas, is dit iets wat julle geëet het? Nee se 

Juluis, die Tokkelosse het ons Zozo met die weerlig geslaan , iemand het ons getoor. Met die 

woorde begin hulle weer spartel om uit te kom. Wag wag se Kareltjie se pa, Winnie beweeg 

jy terug in die Zozo in sodat jy vir Juluis kan losmaak, jy le julle altwee vas met jou gewig. 

Juluis se oe is al bloedrooi en die are in sy gesig en nek lyk of hulle wil bars van die gewig 

op hom, hy begin nou ook moeilik asemhaal. Winnie begin 

terugskuif en val met n dowwe plof terug in die Zozo in. Juluis 

vat asem soos n perlemoenduiker wat te lank onder die water 

was. Sy kleur begin ook sommer dadelik beter lyk. Hy skuif ook 

terug in die Zozo in en kom dadelik weer uit met n kombers om 

hom. Winnie kom nie uit nie, sy begin in haar taal met haar 

voorvaders te praat en vra vir beskerming teen die bose geeste. 

Wie is kwaad vir jou Juluis, Wie het die tokkelossie vir jou ges-

tuur vra Kareltjie se pa terwyl hy sukkel om sy lag te betoom. 

Eish ek weet nie my kroon, ek dink dit is Winnie se ou boy-

friend, sy naam is Thabo, Hy het baie kontakte en het baie geld, 

hy is n groot skelm, se Juluis. Julle moet maar oppas sê Kareltjie se pa. 

Kom Kareltjie, los nou vir Juluis en Winnie sodat hulle tot ruste kan kom. Kareltjie en sy pa 

loop terug huis toe, Kareltjie wonder nog of hy vir sy pa moet vertel van die rugby bal toe sy 

pa saggies opmerk, “ek het nie geweet jy kan n bal so hoog skop nie, wie het jou geleer om n 

rugby bal so te skop”? Morné Steyn op die TV se Kareltjie. 

Kareltjie se pa bars uit van die lag en stap die huis binne. Hoekom lag julle so lekker, vra 

Kareltjie se ma, ons het ons verbeel dat iemand n vark slag se hulle altwee gelyk en gaan sit 

aan vir ontbyt. 

Ons moet begin spoed optel met ons leerwerk, ons skryf oor twee weke eksamen, se Karelt-

jie se pa ,ek kan nie meer wag nie se Kareltjie terwyl hy sy ontbyt eet. Daar is n klop aan die 

deur en Sam en Quartis stap binne , Stie-

nie nooi hulle dadelik om aan te sit vir 

ontbyt. Sam se dat hulle maar vroeg ge-

kom het om die lugdrade klaar te maak. 

Sam sit n B25 radio op die tafel neer . 

Kareltjie kan sy oe nie van die radio af 

hou nie, hy wonder of dit die radio is wat 

Sam hom belowe het. Hy eet al hoe vin-

niger , hy weet dat hulle dadelik na ont-

byt met die lugdrade gaan begin. 

 

Vervolg Mei / Junie 2013 
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Jogurt en hoender potjie 
2 Kg. Hoenderstukke 

2 (Green Pepers) Soetrissies in lengte gesny 

300 gram wortels geskil en in skywe gesny 

6 Groot aartappels geskil en in helftes gesny. 

100 gram gedroogde appelkose 

200 gram groen boontjies gekerf 

15 gram sampioene gesny 

Sout na smaak 

1 Pakkie sampioensop 

Marinade 

50 mℓ. jogurt 

500 mℓ. droë wit wyn 

10 mℓ. gedroogde tiemie 

10 mℓ. emoenskil fyn gerasper 

1 Groot ui fyngekap 

5 mℓ. swart peper 

3 ‘Bay Leaves’ 

5 mℓ. gedroogde ‘Dragon’ 

Meng al die bestanddele van die marinade en gooi oor die hoender en laat 

staan vir 6 - 8 ure. Maak die pot goed warm en braai die hoender, 

'n Paar stukke op 'n slag, saam met die (Green Peper) soetrissie tot goud-

bruin. Pak dan in lae - wortels, aartappels, appelkose, boontjies, en sam-

pioene. Dit moet alles bo-op die vleis gepak word. 

Gooi sout oor en giet dan die marinade oor. 

Maak toe en los die pot om te prut vir 2 ure. As daar nog te veel sous in 

die pot is, voeg die soppoeier by en laat vir 'n verdere 15 minute.... 

Prut. 

Voorsien deur Jenny Nel ZS6JWN 
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Stryd om Pretoria en sy naam het in die 1800’s al begin  

Nuwe pogings om Pretoria te herdoop na Tshwane is vir eers afgeweer. Dit is egter 

duidelik dat diegene wat die naam ‘Pretoria’ wil laat verdwyn, nie sal rus voor hulle nie 

in hulle doel geslaag het nie. Die aanslag en stryd om die behoud van Pretoria se 

naam sleep nou reeds sedert 2005 voort. Min mense besef egter dat ’n ewe lang en 

soms bitter stryd oor die dorp en sy naam gevoer is voor Pretoria amptelik as dorp 

aanvaar is. 

Dit word algemeen aanvaar dat Pretoria na die Voortrekker-

leier, Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius, vernoem is, 

hoewel dit Andries se seun, Marthinus Wessel Pretorius was 

wat jare lank gespook het om Pretoria eindelik as dorp geves-

tig te kry. 

Dit is Marthinus wat gedeeltes van die plase Daspoort en 
Elandspoort langs die Apiesrivier teen 8 000 riksdaalders be-
kom het met die oog op die vestiging van ’n sentrale dorp. Die 
plase het behoort aan JJP Prinsloo, waarna Marthinus in 

briewe as ‘Prensloo’ verwys, en A van der Walt. Die twee oew-
erboere sou in paaiemente betaal word met die opbrengs wat 
uit die verkoop van erwe bekom sou word. 
MW Pretorius meld in ’n skrywe aan die volksraad dat die 

‘publiek’ en die NG gemeente 

van Rustenburg, waarheen al 

die Apiesrivierboere vir nag-

maal en ander kerksake moes 

reis, hom versoek het om die 

plase aan te koop. Die Rustenburgse kerk en Transvaal 

(Zuid-Afrikaanse Republiek) se eerste predikant, ds Dirk 

van der Hof, sou uiteindelik ’n deurslaggewende rol in die 

totstandkoming van  

Pretoria en die stad se naam speel. 

In die aanloop van Pretoria se dorpstigting op  

7 November 1853 is die naam Pretoriusstad voorgestel vir 

’n dorp in die middel van Transvaal wat as sentrale ver-

gaderplek vir die Volksraad sou dien. Op 17 Oktober 1853 

berig ‘De Zuid-Afrikaan’ ietwat voortydig só daaroor: 

“Men is ook overeengekomen eene nieuwe stad aan te leg-

gen en dezelve ter gedachtenis van den overleden Generaal 

Pretorius te noemen: Pretoriusstad.” 

Andries Pretorius  

Wessel Pretorius  
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Vergaderings 

 

Ná die verkiesing van die eerste oorkoepelende 

volksraad vir Transvaal in 1849, is vergaderings om die 

beurt in die vier dorpe van die tyd, Potchefstroom, 

Lydenburg, Rustenburg en Zoutpansberg gehou. Dié 

vier dorpe het ook die enigste vier NG Kerke en ge-

meentes in die land gehad. 

Dié volksraad was glad nie te vinde vir die voorstel van 

’n sentrale dorp as vergaderplek vir die volksraad nie. 

Teenkanting is veral uit Lydenburg, die hoofstad, er-

vaar. Telkens is teen die nuwe dorp gestem en is ’n ge-

brek aan geld as die rede voorgehou. Maar MW Preto-

rius het volhard.  

As kommandant-generaal van Transvaal was daar ook 

straks persoonlike redes wat hom aangespoor het om te 

veg vir die stigting van Pretoria; hy wou sy pa, die Voor-

trekkerleier, Andries Pretorius, se naam in ’n dorp verewig hê, en hy het self ’n plaas, 

Kalkheuwel, in die omgewing gehad. 

MW Pretorius het nie net steun van die Rustenburgse gemeente geniet nie, maar ook 

van die burgers van Zuikerbosrant (Heidelberg) wat ’n memorandum aan die 

volksraad gerig het om ’n sentrale dorp as setelplaas vir die volksraad, langs die Api-

esrivier aan te lê. Maar met die eerste stemming in die volksraad was net twee lede 

ten gunste van die voorstel. Hulle was JJP Prinsloo, op wie se plaas die dorp aangelê 

sou word en HA Pretorius, ’n oom van Marthinus. 

Teenkanting het ook uit ’n onverwagte oord, die boere wat laer af teen die Apies 

gevestig was, gekom.  

 

Ds Dirk van der Hoff  

Die raadsaal van die ZAR op  
Pretoria se Kerkplein. Die gebou is 
beplan om twee verdiepings te hê, 

maar Paul Kruger het opdrag 
gegee dat dit ’n ekstra verdieping 

moes kry om nie by die Grand  
Hotel langsaan af te steek nie.  
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Hulle rig hulle beswaar in ’n skrywe en sê hulle plase sal “vervallen en onbestaan-

baar worden” as ’n dorp op Daspoort en Elandspoort sou ontstaan.  

Die feit dat ’n dorp byderhand, die verkoop van hulle produkte sou stimuleer, het 

blykbaar nie te swaar by dié boere geweeg nie. 

 

Kerk 

 

Toe dit duidelik blyk dat die volksraad van die republiek nie ’n sentrale dorp in die 

Transvaal wou goedkeur nie, het die kerk hom nie daarby berus nie. Die aanvanklike 

gedagte was dat ’n dorp gestig sou 

word en dat die stigting van ’n ge-

meente outomaties sou volg. 

Op 5 Junie 1854 het die algemene 

kerkvergadering van die 

’nederduitsch Gereformeerde Kerk 

in die Z.A. Republiek’ onder die 

leiding van ds Dirk van der Hoff 

weer op Rustenburg vergader. 

’n Besluit is deur die verteen-

woordigers van die vier bestaande 

gemeentes geneem om ’n vyfde ge-

meente in die lewe te roep. Die 

volksraad het ‘toevallig’ ook op dié 

dag in Rustenburg vergader en die 

kerk se besluit is summier vir 

goedkeuring by die volksraad inge-

dien. 

Die volksraad het die predikant se 

salaris betaal en moes besluite van die algemene kerkvergadering goedkeur. Die 

volksraad het gestem en die stigting van ’n nuwe gemeente langs die Apiesrivier is 

goedgekeur. Op 7 Junie 1854 bereik die kerk dus wat die volksraad in 1853 nie wou 

goedkeur nie.  

Terwyl die begeerte in 1853 was vir die stigting van ’n dorp waaruit ’n gemeente sou 

ontstaan, sou die gemeente wat in 1854 goedgekeur is, die voorloper vir die dorp in 

1855 wees. Dit is ook ’n direkte gevolg van hierdie kerklike ingrype wat tot die uitein-

delike naam ‘Pretoria’ sou lei. 

Trekkers van die Fourie-trek, gelei deur Andries 
Pretorius, het hulle langs die  

Apiesrivier gevestig. Hier vloei die Apies deur die 
Wonderboompoort soos hy destyds gelyk het.  
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’n Skets van vroeë Pretoria. Dit is ná groot moeite as ’n gemeenteplaas gestig en 
het eers later ’n dorp geword.  

Naam 

Dit is besluit dat die naam van die nuwe gemeente ‘Pretoria Philadelphia’ sou wees ter 

nagedagtenis van wyle komman-

dant generaal AWJ Pretorius. 

Wie die naam uitgedink het 

word nerens vermeld nie, maar 

omdat dit ’n Latynse naam is en 

ds Dirk van der Hoff die enigste 

een was wat iets van Latyn af 

geweet het, kan dit aanvaar 

word dat dit hy was. 

‘Philadelphia is die Latyn vir 

‘broederskap.’ ‘Pretoria Broeder-

skap,’ dus. 

Die eerste sitting van die Volksraad in die voltooide Ou Raadsaal op Kerkplein. 
Paul Kruger, president van die ZAR, en JW Burger, voorsitter van die raad, sit in 
die voorsittersbank. Onder hulle is die sekretaris, WJ Fockens. Links voor is JP 

Meijer van Johannesburg en genl Koos de la Rey wat die distrik Bloemhof  
verteenwoordig het.  
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Maar Pretoria is die Latynse, vroulike verbuiging vir Pretorius. Sou dit dan beteken 

dat die dorp eintlik na mev Pretorius vernoem is? Indien nie, hoekom het ds Van der 

Hoff op dié naam besluit? Die antwoord blyk doodeenvoudig te wees: Pretoria ruim 

beter met Philadelphia. 

Met die goedkeuring van die nuwe gemeente het Pretoria dan as gemeenteplaas of 

‘colonieplaats’ tot stand gekom waaruit die dorp later sou ontstaan. Die eerste twee erwe 

is aan die broers Kootjie en Hendrik Vermeulen verkoop, na wie  

Vermeulenstraat vernoem is.  

 

Die Vermeulens word beskou as die eerste inwoners van Pretoria. In 1858 sou die ver-

skillende Boeregemeenskappe in die Transvaal verenig om ’n hegte republiek met ’n 

nuwe grondwet te vorm. In hierdie ‘broederskap’ het die dorp Pretoria, wat in 1855 uit 

die gemeente ‘Pretoria-Philadelphia’ ontstaan het, ’n groot rol gespeel as die mees sen-

trale dorp. 

 

Hoofstad 

 

Volgens die grondwet wat aangeneem is, word Potchefstroom die hoofstad en Pretoria, 

omdat hy sentraal geleë is, word die setelplaas van die volksraad. Pretoria was nooit die 

hoofstad van die Zuid Afrikaanse Republiek nie. 

Behalwe vir die periode 1877-1881, toe Shepstone en die Engelse bestuur Pretoria as die 

Transvaalse hoofstad aanvaar het, het Potchefstroom dwarsdeur die Republikeinse tyd 

die hoofstad van die staat gebly. 

In 1881 is die ou grondwet van 1858 weer aanvaar. Nooit is deur wetgewing Pretoria as 

die hoofstad van die Z.A.R. aangewys nie. Vanaf 1902 tot 1910 is Pretoria weer deur die 

Engelse bewind beskou as die hoofstad maar eers met die Unie-Grondwet 1910 het Pre-

toria deur wetgewing die administratiewe hoofstad van die Unie van Suid- Afrika ge-

word. 

Die vraag kan gevra word of die naam ‘Pretoria’ geskiedkundig gegrond kan word en of 

vernoeming van die Voortrekkerleier, Andries Pretorius, geregverdig is. Het hy 

hoegenaamd tot die ontstaan van die stad bygedra? Die antwoord hierop is dat Andries 

Pretorius alles met Pretoria se ontstaan te doen gehad het.  

Dit is hy wat die ‘Fourie- Trek’ in 1848 hierheen gebring het. Trekkers het hulle by 

Daspoort, Elandspoort en Koedoespoort gevestig en vir die sieletal gesorg wat tot die 

geboorte van die nuwe Pretoria-

Philadelphia gemeente gelei het. Met dank aan en  

skriftelike goedkeuring van 

“Die Bronberger” 
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Next issue: Proximity Effects 

Height above ground is an important factor in antenna performance. 

Few amateurs realize the importance of antenna height above 

ground. You should try to erect your antennas as high in the air as 

practicable. The greater the height the farther away your signals 

will be heard. You will also hear distant signals beter with height. 

Best performance will result when you install your antenna one half 

wavelength or higher at the operating frequency. By way of illustra-

tion, a half wavelength for the Novice HF bands is 80m = 133 feet; 

40m = 69 feet; 15m = 23 feet; 10m = 17 feet. 

 

I realize that a height of 133 feet is impractical for most of us. We 

should, however, try to erect the 80m antenna at least 50-60 feet 

above ground (horizontal antennas). The closer to ground that we 

install it, the higher the radiation angle and the less directivity it 

will have. High angles of radiation (respective to the horizon) are 

useful for distances out to 500-600 miles on 80 meters, but high-

angle signals are ineffective for DX work. A horizontal antenna, 

such as a dipole, that is erected close to ground (less than 1/4 wave-

length) is likely to be omnidirectional in characteristic. The classic 

figure-8 pattern for this antenna does not exist in this situation. 

Rather, there will a spherical ball of energy around the antenna, 

which causes it to radiate almost equally in all directions. 

 

The height of the horizontal antenna has a marked effect on the feed

-point impedance. Depending on the antenna height, the feed im-

pedance of a half-wave dipole may vary 

from 25 to 100 ohms. I recommend that 

you use the greatest antenna height you can 

at your location. 
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IN ONDER DIE VERGROOTGLAS kyk ek na die komeet ISON.  
Wie het hom dan nou eerste gesien ?,was dit die Russe of die Amerikaners,  
en gaan die  
komeet werklik die komeet van die eeu word.     Sommige joernaliste is     

alreeds besig om die komeet as “dié”  komeet van die eeu te doop.  
Twee Russiese astronome by name Vitale Nevski en Artyom Novichonok hou ISON al sedert  
September 2012 dop vanaf die oomblik dat hulle hom opgespoor het. Maar getrou aan hulle groot 
bekke en grootpraat houding berig die Amerikaners nou  dat NASA se DEEP IMPACT COMET 
SMASHING SPACECRAFT het ISON op die 17 de en 18 Januarie opgespoor.  
Naby die wentelbaan van Jupiter is daar ‘n baie klein amper onsigbare spikkeltjie wat  besig is om sy 
verskyning vanuit die diep donker ruimte te maak. Met die eerste kyk lyk dit nie na iets wat regtig  
aandag nodig het nie.   Maar met n tweede kyk en met die hulp van n teleskoop sien jy skielik dat die 
vêr af geleë spikkeltjie n komeet is. 
 ISON is nog baie ver van die aarde af weg daarom lyk dit so klein soos die kop van n speld. Die twee 
Russe sê egter dat die komeet eintlik baie helder is vir so ‘n ver afstand. Die komeet se helderheid 
wys daarop dat hy ‘n groot hoeveelheid gas en stof afgee. 
Volgens Dr. Jim Green van NASA direkteur van NASA  PLANATARY SCIENCES gaan hulle probeer 
om na ISON te kyk  sodra hy in sy tog verby MARS vlieg. Green het voorts gesê dat ISON uiters naby 
aan Mars verby gaan vlieg. Daar sal gepoog word om vanaf Mars na ISON te kyk met CURIOSITY se 
hoë resolusie MASTCAM 100 kamera. Die eerste foto’s wat deur DEEP IMPACT geneem was het 
gewys dat ISON nog nagenoeg 793 miljoen kilometers ver van die aarde is.   
Komeet ISON is ‘n samestelling van ys en stof en staan ook bekend as ‘n son eter verduidelik  Karl 
Battams van die NAVAL RESEARCH LABORATORY Die wentelbaan wat die komeet volg sal hom so  
naby as 2 miljoen kilometer vanaf  die son laat verby  beweeg  en dit  kan uitloop op ‘n skitterende 
skouspel in die ruimte.  Die vraag is, kan ISON verby die son vlieg en heelhuids aan die ander kant 
uitkom of gaan hy deur die son ingesluk word. 
 ISON is afkomstig van die sonnestelsel se OORT wolk wat op die heel buiterand van die sonnestelsel 
voorkom. Volgens Dr. Jim Green word daar vermoed dat ISON is moontlik deur ‘n verbygaande ster 
uit sy wentelbaan gedruk  en het toe sy koers gekies  hier na ons sonnestelsel se kant toe.  
Foto’s wat deur DEEP IMPACT op die 18de Januarie geneem was wys dat die stert wat agter ISON 
aantrek  64,400 kilometers lank is. Wetenskaplikes probeer vasstel hoekom  die stert so lank is  
aangesien daar geen hitte teenwoordig is wat  die komeet regtig kan laat smelt nie. 
 Wat moontlik kan gebeur is dat die komeet redelik vinnig roteer wat kan veroorsaak dat hy die stert 
kry. Dit staan ook bekend as “OUTGASSING” Daar word ook gekyk na die moontlikheid of CO2 nie 
ook dalk verantwoordelik is vir die uitwaartse, kom ons noem dit maar nou ontbranding nie. 
Aangesien ISON nog uiters ver van die aarde is , is dit baie moeilik om informasie in  te  insamel, en 
daar bestaan ook nog ‘n moontlikheid dat NASA fondse kan sny wat baie beslis die navorsing t.o.v. 
ISON  ernstig sal beïnvloed. Volgens Dr Green wil hy en sy span gedurende JULIE en AUGUSTUS 
begin om CO2 metings te doen. Vooruitskattings van hoe helder ‘n komeet sal wees was al in baie 
gevalle totaal verkeerd en het so ‘n komeet sommer weer feitlik heeltemal verdwyn. Daar is egter baie 
meer hoop dat ISON wel sal sorg vir ‘n baie mooi skouspel. Na verwagting sal ISON so helder wees 
dat dit bedags vir die blote oog sigbaar sal wees. Gedurende die aand sal ISON glo so helder wees 
soos die maan hoe nader hy aan die aarde  kom. 
Die beste tyd om ISON te sien sal eers hier vanaf November 2013 tot so ongeveer Januarie 2014 
wees.. Op die 26 ste Desember sal ISON op sy naaste aan die aarde wees met so  64 miljoen 
‘kilometer. 
Kom ons hoop dis ‘n son eter komeet want dan kan daar dalk n skouspel wees soos wat nog nooit 
tevore gesien is nie.  

Deur Johann, ZS6PSS 
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The last wishes of Alexander the Great: 

 

On his death bed, Alexander summoned his gener-

als and told them his three 

ultimate wishes: 

 

1.  The best doctors should carry his coffin; 

2.  The wealth he has accumulated (money, gold, 

precious stones) should be scattered along the pro-

cession to the cemetery, and 

3.  His hands should be let loose, hanging outside 

the coffin for all to see. 

 

One of his generals who was surprised by these 

unusual requests asked 

Alexander to explain. 

 

Here is what Alexander the Great had to say: 

 

1.  I want the best doctors to carry my coffin to 

demonstrate that, in the face of death, even the best doctors in the world have no power to 

heal 

2.  I want the road to be covered with my treasure so that everybody sees that material 

wealth acquired on earth, stays on earth 

3.  I want my hands to swing in the wind, so that people understand that we come to this 

world empty handed and we leave this world empty handed after the most precious treasure 

of all is exhausted, and that is TIME. 

 

TIME is our most precious treasure because it is LIMITED.  We can produce more wealth, 

but we cannot produce more time. 

When we give someone our time, we actually give a portion of our life that we will never 

take back. 

 

Our time is our life. 

 

 

May God grant you plenty of TIME and may you have the wisdom to give it away so that 

you can LIVE & LOVE in peace. 


