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Baie dankie 
aan ons 

borge.  

Sonder julle 

is hierdie 
Teenspan-

ning nie 

moontlik nie. 
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JESUS GEE VRYMOEDIGHEID 
 
 

‘n Bedelaar het eendag ‘n prokereur op straat voorgekeer en hom R5 gevra. 

Die prokereur het lank na die vuil ongeskeerde bedelaar gekyk en toe vra hy: 

“Vanwaar ken ek jou?” 
‘Ons was klasmaats op die tweede vloer van die hoofgebou”, antwoord die 

bedelaar. 

“Sam, nou onthou ek jou”sê die prokereur en sonder om enige verdere vrae 

te vra, skryf hy vir die bedelaar ‘n tjek van R1000 uit en sê: 

“Ek gee nie om wat in jou verlede gebeur het nie.” 
“Dit is jou toekoms wat belangrik is” 

En met die woorde stap die prokereur aan. Met trane van blydskap stap die 

bedelaar bank toe, maar voor die bank steek hy vas – dit is so skoon daar 

binne en die tellers is so netjies! “Met my vuil tooiings sal hulle oortuig wees 

ek oorhandig aan hulle ‘n vervalste tjek,” mompel Sam en draai net daar om. 
Die volgende dag loop die prokereur weer vir Sam raak en hy sien dat die 

nog steeds so gehawend daar uitsien. 

“Wat het jy met my tjek gedoen? Het jy dit uit gedobbel of uit gesuip?” 

Terwyl die bedelaar die tjek uit sy vuil hempsak te voorskyn haal, vertel hy 

die prokereur waarom hy dit nie kon wissel nie. 
“Luister my vriend, wat die tjek wettig maak, is nie jou klere of jou voorkoms 

nie, maar my handtekening daarop.” 

“Gaan wissel die tjek onmiddelik!” 

Die verhaal spreek vir homself. 

Dit is nie wie of wat ons is wat saak maak nie, maar die feit dat ons in die 
Naam van die Here Jesus na God toe gaan. 

Jesus – nie ek of jy nie – is ons waarborg. 

Hy gee vir ons sondaars daardie vrymoedigheid! 

 

Dankie Here, 
Vir waartoe ons vandag in U Naam in staat kan wees. 

Gee dat ons vandag behoorlik daarvan gebruik sal maak 

Om met die Vader te praat. 

Amen!!  



Roepsein:  Roepsein:  Roepsein:  Roepsein:   ZS6MRK 
Herhaler:Herhaler:Herhaler:Herhaler: 145.750 MHz. 51.750 MHz. 438.750 MHz. 438.575 MHz. 
Posbus:            Posbus:            Posbus:            Posbus:             1492 Pretoria 0001 
Bank:              Bank:              Bank:              Bank:               ABSA Tak 335045 
Rek no:           Rek no:           Rek no:           Rek no:            Tjek 0600 162020 
Klubhuis:  Klubhuis:  Klubhuis:  Klubhuis:                               hv. Mills & Breyer laan Waverley 
Webblad:  Webblad:  Webblad:  Webblad:                                  www.zs6mrk.org - volg skakel na ons nuwe webblad!volg skakel na ons nuwe webblad!volg skakel na ons nuwe webblad!volg skakel na ons nuwe webblad!    
EEEE----pos:               pos:               pos:               pos:                zs6mrk@telkomsa.net 
Byeenkomste:  Byeenkomste:  Byeenkomste:  Byeenkomste:   Gewoonlik die 3de Saterdag van elke maand by  
 die Klubhuis behalwe wanneer anders af gekondig  
Bullitins:  Bullitins:  Bullitins:  Bullitins:   Sondae 11: 15 op die onderskeie Herhalers sowel as   
 14,225MHz  ESB. 
  Echolink via ZS6FCS. (Volg aangeduide skakels) 
  Woensdae 19:30 heruitsending op 145.750 FM en 3,640  
 MHz ESB. 
  Luister op Woensdae aande net na die bulletin heruit  
 sending  19:30 op 145.750 FM na tegniese besprekings   
 en neem saam deel. 
  Elke 2de Woensdag aand om 19:00 is dit die bulletin   
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Met ’n jammerte 
moet ons totsiens sê 

aan die sekretaris, 

Nick Smit ZR6NSP. 

Weens werks  

omstandighede kan 
hy nie langer in diens 

van MRK wees nie. 

Nick, ons gaan jou 

mis. Sterkte met jou 

besluite vorentoe. 
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Koolstofdioksied 

maak maar net ’n 
piepklein 0,03 persent 

uit van die lug-
kombers wat die 

aarde omgeef, terwyl 
dit ’n massiewe 97 persent van die planeet Venus se atmosfeer vorm. Baie, baie meer hitte 

word dus op Venus vasgekeer soos in ’n haas ondeurdringbare kweekhuis.  
Hoe ook al, die beginsel is duidelik: Hoe meer koolstofdioksied en sulke gasse daar in die 

lug is, hoe warmer sal dit wees—en met al die "kweekhuis-gasse" wat in ons eie atmosfeer 
ingepomp word deur die verbranding van fossielbrandstowwe soos olie en steenkool, styg 

ook die gemiddelde temperatuur van die aarde.  
Daar hou dit natuurlik nie op nie. Die fyn meteorologiese (weerkundige) ewewig kan so-

danig versteur word dat die klimaatstreke verander. Ysberge kan in die warmer poolstreke 
begin smelt, wat die see sal laat styg sodat laagliggende eilande en kuste oorstroom word. 

Elders kan die bane van heersende winde en orkane na nuwe streke verskui f. Droë plekke 
kan al hoe meer reën kry. Vogtige gebiede kan verdor.   

Talle omgewingsbewustes glo dat ons tans reeds ’n sogenaamde aardverwarming beleef. 
Sekeres werp sel fs alles in die stryd om die owerhede te oorreed om dringend stappe daar-

teen te doen voordat die gevolge, volgens hulle, dalk te verskriklik sal wees om te aanskou.  
In normale omstandighede bly die vlak van koolstofdioksied in ons atmosfeer konstant. Dit 

is ’n integrerende deel van die sogenaamde koolstofkringloop op aarde, waarvan ons onder-
toe in meer besonderhede vertel. Om dit egter taamlik te vereenvoudig, absorbeer ons 

planeet se bome nagenoeg diesel fde hoeveelheid koolstofdioksied as wat die mens pro-

duseer. Maar in die afgelope dekades moes die aarde meer mense en minder bome onderhou, 
wat ’n oormatige hoeveelheid koolstofdioksied in die atmosfeer gelaat het,  

Aardverwarming 

en die kweekhuis-effek   
Vervolg vanaf Teenspanning Maart / April 2010 

LINKS: ’n Dramatiese wegsmelting van die ys van die 
ysvelde op die berg Kilimandjaro in Tanzanië word 
deur baie omgewingsbewustes as ’n besliste teken 
beskou dat die aarde besig is om warmer te word. 
Reste soos hierdie twaalf meter hoë suil van ys bly 

agter waar die ysvelde op Afrika se hoogste berg 
krimp—sedert 1962 glo met ’n afname in die hoogte 
van sowat ’n halwe meter per jaar.  
 
Foto: Lonnie G. Thompson, Ohio-staatsuniversiteit / Met vergunning 
van U.S. National Science Foundation  

Inligting van Mieliestronk. 

Ter voorbereiding vir leerling 
take Vervolg met Teenspanning Julie / Augustus 
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Gebruik die rekenaarkragbron vir  
amateurradio doeleindes 

Deur Henry Chamberlain, ZS1AAZ, en Riaan Lategan, ZR1RL 

Daar was al 'n hele paar artikels oor die gebruik van rekenaarkrag-
bronne vir amateurradio doeleindes, en ek het van die idees daarin 
probeer gebruik, maar die resultate was swak.  By een van ons 
Boland vergaderings het ek gesels met Riaan Lategan, ZR1RL, en ek 
vind toe uit dat ons albei besig was met dieselfde idee om reke-
naarkragbronne te gebruik om ons radios van 13,8V te voorsien.  
Riaan het toe reeds een kragbron omgeskep. 
Die voordeel van die rekenaarkragbron is dat dit goedkoop is, en ook 
lig, en maklik bekombaar. 
Die 200W rekenaarkragbron wat ek omgeskep het, verskaf +5V teen 
20A, en 12V teen 8A, -12V teen 0,5A en -5V teen 0,5A.  Die belan-
grikste spanning vir die rekenaar is die +5V spanning, en daar word 
dan ook moeite gedoen om dit baie stabiel te hou.  Maar dit is nie wat 
ons as amateurs wil hê nie, ons is meer geïnteresseerd in die 12V 
spanning. 
Die brein van die kragbron is gewoonlik 'n geïntegreerde stroombaan 
met die nommer TL494, of NCV494, of KA7500.  Hierdie stroombane 
is almal dieselfde.  Daar is seker nog ander ook, maar dit is waarmee 
ek bekend is.  Hulle is bekend as "Pulse Width Modulators."  Hulle 
funksie is om as ossillators te werk waarvan die puls wydte beheer 
kan word. 
Die hoeveelheid 
energie in 'n 
vierkantige puls is in 
verhouding met die 
hoogte van die puls 
en ook die wydte 
daarvan.  In die 
kragbron is die puls 
hoogte konstant, maar 
die puls wydte word 
verstel. 

Rekenaar kragbron vervolg op bladsy 7 
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Die kragbron werk natuurlik van 230V wisselstroom.  Waar dit 
in die kragbron inkom, gaan dit eers deur 'n laag deurlaat 
filter om te keer dat geraas nie teruggevoer word in die 
kragnetwerk nie.  Dan gaan dit deur 'n volgolf gelykrigter 
waar dit na gelykspanning omgeskep word.  Hoogspanning 
kapasitors help om die gelykspanning bietjie gladder te maak.  
Die volgende stap is om die 300V gelykspanning weer na 
wisselspanning om te skep, maar hierdie keer teen 'n baie 
hoër frekwensie, tipies tussen 25 en 100 kilohertz.  
Transformators kan baie kleiner gemaak word as hulle op 
hoë frekwensie werk as op 50Hz.  In 'n 200 Watt 
rekenaarkragbron is die krag transformator ongeveer 33 by 
33 by 33 millimeter groot. Twee hoogspanning transistors 
word gebruik om die 300V deur die primêr van die krag 
transformator te skakel.  Hulle word beheer deur die TL494 
wat die beheer seine deur 'n klein transformator stuur.  As u 
na die blokdiagram kyk, sal u sien dat daar volledige isolasie 
is van die 230V kant na die laagspanning kant.  
Aan die sekondêre kant van die kragtransformator word die 
wisselstroom weer na gelykstroom gelyk gerig en deur 'n 
induktor en kapasitors gefiltreer.  Hierdie spanning word deur 
die TL494 gemonitor sodat dit konstant gehou word deur die 
puls wydte te verander.   

Rekenaar kragbron vervolg vanaf bladsy 6 

Rekenaar kragbron vervolg op bladsy 10 

200V ws filter 

Gelyk 
rigter 

Skakel 
transistors Beheerseine 

TL 494 

Gelyk 
rigter Laespanning 

300V gs 
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Op 8 Mei 2010 het die jong  
radioamateur klub van die Hoër Tegnolo-

giese skool John Vorster, ZS6JVT weer 

’n nuwe hoogtepunt in die geskiedenis 

boeke verewig met hul eerste snuffel-

mark, wat hopelik  
voortaan ook ’n gereelde jaarlikse  

instelling sal wees. 

Mnr. Eddie Vigoureux het die  

verrigtinge saam met Johann, ZS6PSS ge-open en almal welkom  

geheet. 
Hy het genoem dat die Amateur klub by 

die skool ’n groot toevoeging tot die 

skool is, en dat die jong Amateur’s reeds 

op verskeie ge-

leenthede die 
skool verteen-

woordig en be-

mark het.  

Verskeie ander 

skole kyk met ja-
loesie na John Vorster gedurende sport aange-

leenthede, wanneer hierdie jong amateurs kom-

munikasie verleen. Dit is voorwaar iets om 

op trots te wees. Wel gedaan ZS6JVT. Jul 

Voog, die Magalies  
Radioamateur  

klub en die  

radio-amateurs in 

die algemeen is 

trots op julle.  
ZS6JVT wil dan 

ook langs hierdie 

weg almal wat kom uitstal het, asook alle ander ondersteuners hartlik 

bedank. Sonder julle sou dit nie so suksesvol gewees het nie.  

Thomas, ZS6TJS 

Martin, ZS6BQP 

ZS6AHU 



 

 

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

9999     

As Ek in jou lewe is,  

Sal dit vir jou ’n voorreg wees om jou ouers te eer en lief te hê. 
Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, 

Want agter hulle sal jy My sien wat hulle vir jou uitgekies het! 

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

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

7 April   Verjaarsdag van Ryno, seun van Johan, ZS6JPN en Jenny, ZS6JWN. 

8 April  Verjaarsdag van Ruan, seun van Hannes, ZS6JDE en Elmarie. 
9 April  Verjaarsdag van Brandon, kleinseun van Johann, ZS6PSS en Kobie. 

11 April  Verjaarsdag van Giani, dogter van Louis, ZS6BUS en Katy. 
17 April  Verjaarsdag van Annie, LV van Mike, ZS6UP. 

25 April  Verjaarsdag van Riaan, ZS6BAR. 
26 April  Verjaarsdag van Marlise, kleindogter van Marten, ZS6ZY en Gertie. 

28 April  Verjaarsdag van Anette, skoondogter van Johan, ZS6JPN en Jenny, ZS6JWN. 
30 April  Huweliks herdenking van Nick, ZS6NSP met Louisa. 

2 Mei  Verjaarsdag van Michelle, LV van Thurston, ZR6TS. 
5 Mei  Verjaarsdag van Sam, ZS6JZ. 

6 Mei  Verjaarsdag van Mart en, ZS6ZY. 
13 Mei  Verjaarsdag van Louise, LV van Pieter, ZS6LC. 

14 Mei  Verjaarsdag van Justin, kleinseun van Louis, ZS6BUS en Katy. 
18 Mei  Verjaarsdag van Britz, kleinseun van Marten, ZS6ZY en Gertie. 

23 Mei  Verjaarsdag van Thomas, ZS6TJS. 
26 Mei  Verjaarsdag van Nico, ZS6OI. 

26 Mei  Verjaarsdag van Maryna, LV van Pieter, ZS6BVT. 
28 Mei  Verjaarsdag van Elmarie, LV van Hannes, ZS6JDE. 

28 Mei  Verjaarsdag van Douw, seun van Louis, ZS6BUS en Katy. 
29 Mei  Verjaarsdag van Peet, ZS6PGN. 

31 Mei  Verjaarsdag van Anne-Greth, kleindogter van Pieter, ZS6LC en Louise. 
6 Junie  Verjaarsdag van Chevonne, kleindogter van Johann, ZS6PSS en Kobie. 

27 Junie  Verjaarsdag van Chrizanne, dogter van Chris, ZS6CVE en Bets. 
27 Junie  Verjaarsdag van Madelein, dogter van Hannes, ZS6JDE en Elmarie. 

 



Wanneer meer stroom getrek word, word die puls wydte wyer, en 
andersom.  
Ek het nie die blokdiagram volledig geteken om al die spannings te 
toon wat die kragbron verskaf nie, slegs een spanning word gewys, 
in hierdie geval, die +5V spanning.  
As ons nou die kragbron wil aanpas vir 13,8 Volt, moet ons die 
stroombaan verander sodat nie die 5V spanning gemonitor word 
nie, maar die 12V spanning.  Riaan het gevind dat in sy kragbron 
word pen 2 van die TL494 gebruik om die 5V spanning te monitor.  
In die kragbron wat ek verander het, het ek gevind dat pen 1 hier-
voor gebruik word.  Ek kon dit sien omdat daar 'n weerstand  
gekoppel was tussen pen 1 en die +5V lyn. 
Ontkoppel die 4k7, vervang dit met 'n 22k en koppel dit aan die 12V 
lyn.  Ek moes bietjie eksperimenteer met die waarde van die  
weerstand, en uiteindelik 'n 390k in parallel met die 22k gekoppel.  
Die uitset spanning was 13,8V sonder las, en 13,66V met 'n 1,46 
Ohm weerstand as las.  'n 1 Ohm weerstand het die kragbron laat  
afskakel, en ek moes dit dan af- en weer 
aanskakel om dit weer aan die gang te 
kry.  Daar was geen rook nie! 
Hierdie betrokke kragbron was voor modi-
fikasie veronderstel om 8A teen 12V te  
verskaf, tydens die toets het dit 13,66V 
teen 10,8A gelewer.  Die 12V waaiertjie 
het bietjie geraas teen die verhoogde 
spanning en ek het dit toe aan die 5V 
spanningslyn gekoppel wat sonder die 
regulering 6,2V is. Die tyd sal leer of die 
verkoeling voldoende is. 
Dit was eenvoudig om twee terminale en 
'n aan- en af skakelaar aan te bring om 'n  
bruikbare kragbron van 13,8V teen 10 Ampere te bewerkstellig. 
Dit is nie noodwendig so dat alle kragbronne presies dieselfde 
stroombaan sal gebruik nie, en as u die omskepping self-aanpak, 
sal u dalk bietjie speurwerk moet doen om die verskille agter te 
kom, maar ek hoop hierdie artikel sal u help om die  
rekenaarkragbron beter te verstaan. 

10101010    Rekenaar kragbron vervolg vanaf bladsy 7 



 

 

11111111    

VIRGIN GALACTIC ONDERNEEM SY EERSTE TOETSVLUG MET  

SY NUWE RUIMTETUIG. 
 
SPACESHIPTWO of soos dit anders bekend staan as die SS2 is ǹ prototipe van die wêreld se eerste 
kommersiële ruimtetuig. 
Die tuig het op die die 22 ste Maart sy eerste toetsvlug uit die Mojave woestyn onderneem, 112 km. 

noord van Los Angeles. Richard Branson biljoenêr en sakeman asook eienaar van VIRGIN ATLAN-
TIC het definitief die voortou in die wêreld geneem met sy breinkind die SS2 of ook bekend as die 
VSS ENTERPRISE. Die SS2 ruimtetuig wat behoort aan Branson se VIRGIN GALACTIC maat-

skappy wat hy gestig het om toeriste binnekort vir die eerste keer die ruimte in te neem. 
VIRGIN GALACTIC het die SS2 in Januarie aan die publiek 

bekend gestel. BRANSON het gesê sy VIRGIN GALACTIC 
sal die eerste maatskappy wees om toeriste die genot van ǹ 
kort ruimtereis te laat ervaar. Ruimte toeriste sal gedurende 

die reis vir ǹ baie kort rukkie gewigloosheid ervaar sowel as 
om gedurende die reis die ronding van die aarde te sien. 
Belangstellende passasiers het alreeds $1.6 milj. betaal vir ǹ 

kaartjie. 
Nagenoeg 300 ruimtetoeriste het alreeds R340 miljard opge-
dok deur ǹ deposito te betaal om ǹ sitplek te verseker. Burt 

Rutan die ontwerper van die SS2 en Whiteknight 2 die 
moederskip wat die ruimtetuig die ruimte in sal neem het gesê dat die eerste toets was baie suksesvol. 
Die WK2 het met die SS2 wat aan sy vlerke vas was opgestyg en byna 3 uur lank op ǹ hoogte van 

14,000 meter in die lug gebly. Volgens Branson is hierdie ǹ groot tree in die rigting van kommersiële 
ruimtereise. Die WK2 sal die SS2 tot op ǹ hoogte van 16 km. neem waar dit dan “gelanseer” sal word 
vanaf die vlerke van WK2 sodat dit kan uitvlieg na die buitenste ruimte. Die SS2 sal sy eie vuurpylmo-

tor gebruik om ruimtereisigers die kans te bied om die buitenste ruimte te laat besoek.  
Die wonderlike gevoel wat ǹ ruimte reisiger sal ervaar is wanneer die SS2 ontkoppel van die WK2, sy 
eie vuurpyl laat ontbrand en dan teen 2500 mpu. Of 4000 kpu. Voortspoed na die buitenste ruimte. 

Die lug sal blou wees vir ǹ ruk en later verander na swart. Dan weet jy, jy is aan die eindes van die 
aarde se atmosfeer. As die loods die ruimte tuig se motors afskakel sal jy die doodse stilte van die  

buitenste ruim ervaar. Jy sal ook dadelik gewigloosheid vir die eerste keer ná jou geboorte ervaar. Die 
SS2 sal dan stadig terug daal na 
die aarde se atmosfeer totdat dit 

uiteindelik weer sal land. 
ǹ Onvergeetlike ondervinding! 
Ongeveer 250 persone het al 

hulle sitplekke bespreek. 
As jy meer wil lees oor die baie 
interessante onderwerp tik 

“virgin galactic” in op 
GOOGLE en besoek die  
webblad of tik in  

“Yahoo virgin galactic” vir nog 
meer nuus oor jou eerste  
ruimtereis.  

Voorsien deur Johann ZS6PSS 
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Hal f kg Biltong. 

500g pasta skulpies. 
2 Uie, fyngesny. 

1 Rooi en 1 groen soetrissie, gekap en olie. 
250ml room. 

500ml vleis ekstrak. 
400g Gerasperde kaas. 

Sout en peper na smaak. 
 

Braai uie en rissies in olie in 
pot.  

Voeg vleisekstrak en  
noodles by. 

Kook tot pasta gaar is en water  

weggekook het. 

Voeg  room by, onthou die potjie moet nog 
op die vuur wees, dan  

biltong en kaas. 
Roer deur en kook vir nog so 

5 min. 
Met die resep kan  

lekker gespeel word. Voeg 
enigiets  

waarvan jy hou by. Toets net 
die eerstekeer die resep en 

dan kan jy jou eie  
verbeelding byvoeg. 

100 mℓ Margarien 

500 g Aartappel 
50 mℓ Gekapte ui 

50 mℓ Gekapte groen rissie 
200 mℓ Gerasperde kaas 

4 Eiers 
5 mℓ Sout 

5 mℓ Peper 
5 mℓ mosterd 

340 g Weense Worsies 

Metode. 
Smelt margarien in pan. 

Braai ui effens bruin. 
Voeg soetrissie en aarappels by. 

Sit deksel op pan en verhit vir 5 min oor 
lae hitte. 

Klits eiers en voeg geurmiddels by. 
Gooi eiers oor die aartappel mengsel. 

Rangskik gesnyde 
weense worsi es oor die 

aartappel mengsel. 
Sit pan se deksel op 

verlaag hitte en verhit 
mengsel vir 10 min of 

tot 
gestol. 

Sny in skywe en  
bedien. 

Pan Ete 

Biltongpotjie 

Voorsien deur Andriette, ZS6AN 

Voorsien deur 

Jenny, ZS6JWN 
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MINERAAL-SKATTE! 
Suid-Afrika I een van die rykste lande in die wêreld… 

 
Klipharde glinsterklippies 

‘n diamant is net ‘n stuk steenkool wat baie swaar gekry het! Die onder-
grondse druk het deur die eeue koolstof saamgepers tot diamante, die 

hardste natuurlike stof. In Suid-Afrika het ‘n jong seun, Erasmus Jacobs, 
die eerste diamant in die setigerjare van die negentiende eeu ontdek. Toe 

diamante later op Colesbergkopje ontdek is, het delwers begin grawe…
grawe…en grawe…en grawe. Uiteindelik het die koppie verander in die 

beroemde Groot Gat in Kimberley, wat 215 meter diep is en ‘n omtrek 
van 1,6 kilometer het. Toe werk in die myn in 1914 gestop is, het del-

wers al deur 220,5 ton grond gesif om 2722 kilogram diamante te kry. 
Die goue provinsie 

Die Goudstad. Egoli. Dit is twee van Johannesburg se byname. Selfs die provinsie, Gauteng, 
is na goud vernoem. Toe die eerste goud in 1886 daar ontdek is, het niemand kon dink dat 

daar soveel van die geel metaal onder die grond lê nie. In 2005 alleen het Suid-Afrika meer 
as 340 ton goud ontgin. 

Blinkswart en peperduur 
Platinum is ‘n gryswit metaal met ‘n spaanse naam. Dis die verkleinwoord vir “ plata”, wat 

“silwer” beteken. Suid-Afrika het die wêreld se grootste platinummyne, wat by Rustenburg 
is. Platinum word gebruik om laboratorium-apperaat te maak en in juweliersware, baie keer 

as ‘n alooi saam met goud. ‘n Ander silwerwit metaal wat aan die platinumgroep metale 
behoort en amper soos platinum lyk, is palladium. Nie-magnetiese vere vir horlosies word 

daarvan gemaak. 
Ons land het omtrend 90% van die wêreld se platinum, 80% van die mangaan, 73% van die 

chroom, 45% van die vanadium en 41% van die goud. Suid-Afrika se 1100 myne verskaf 
werk aan meer as 440 000 mense. 

Feit 
- Die staal wat in een dag oor die hele wêreld vervaardig word, is 

twintig maal meer as al die goud wat ooit uitgehaal is. 
- platinum is duurder as goud. In September 2007 was die platinum-

prys byna R290 per gram. 
- ‘n Goudstaaf so groot soos ‘n vuurhoutjiedosie kan so dun uit-

geslaan word dat dit ‘n tennisbaan kan bedek. Die goudmat sal dan 
0,0001mm dik wees. 

Die wêreld se grootste diamante (tot Augustus 2007) is in 1905 by 
die Premiermyn (nou die Cullinan-myn) naby Pretoria gevind. Die knewel het 3106,75 

karaat geweeg (dit is 621,35 gram) en is 
aan die Britse koning geskenk. Dit is in 

verskillende kleiner diamante verdeel. 
Die grootste diamante, die Groot Ster 

van Afrika of Cullinan1, is in die kop 
van die Britse koningshuis se septer.  

Erkenning aan Hoezit.  

Jeugtydskrif van ATKV. 

Skriftelike goedkeuring vir  

herpublikasie. 
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Eerste foto-ateljee lê Pretoria se geskiedenis vas 
Uit Bronberger April 2008  

Al ooit gehoor van ‘n fotograaf wat die kamera herdoop het na homself? In 

1878 kondig Henri Ferdinand Gros, die eerste fotograaf wat sy eie ateljee in 

Pretoria gevestig het, aan dat hy nie ‘n kamera gebruik nie, maar ‘n 
“Grososcope”.  

Henri Ferdinand Gros was die eerste 

fotograaf om hom permanent in 

Pretoria te vestig. ‘n Hele paar 
rondreisende fotograwe het reeds hier 

sake gedoen, maar dit  was Gros wat die 
eerste permanente ateljee gebou het en 

‘n belangrike deel van Pretoria se 

geskiedenis met die Eerste 
Vryheidsoorlog vasgelê het. 

Dit was ook Gros wat besef het dat 

mense kamerasku is. Die plan wat hy 
uigedink het was om te sê dat hy glad 

nie ‘n kamera gebruik nie, maar ‘n 

“Grososcope”. Dit was blykbaar ‘n 

proses waar die persoon wat afgeneem 
word nie die kamera of fotograaf kan 

sien nie, en dan nie selfbewus voel nie. 

Henri Ferdinand Gros is op 7 Mei 1842 
in Switserland gebore. Hy kom in 1869 

in Suid Afrika aan en die eerste 

advertensie wat onder sy naam verskyn 

is in 1870 in Burgersdorp. 
Dit wil voorkom of hy vir ‘n paar jaar 

agter die prospekteerders aan was - hy 
adverteer in 1872 in Kimberley, in 

1874 in Pelgrimsrus en hy het ook die 

Lydenburgse goudvelde besoek. 
Op 26 Desember 1874 verskyn sy 

eerste advertensie in die Volkstem: 

“Mons. HF Gros het in Pretoria 
aangekom en sal binnekort sy ateljee 

open”. Hy begin sy onderneming in die 

Artillerieplein agter die 
hofgebou op Kerkplein en 

skuif toe na Smithers se 

huis. 
In die Volkstem van 13 

November 1875 adverteer 

hy dat hy binnekort die 
eerste fotografiese ateljee 

in Pretoria gaan open. 

Blykbaar was die ateljee 
spesiaal ontwerp om 

voorsiening te maak vir die 
nuutste beligtingstegnieke. 

Die advertensie sê ongelukkig nie waar 

die ateljee was nie. 
In 1877 koop Gros erf nommer 376 op 

die suid-westelike hoek van Kerk - en 

Van der Waltstraat.  
 

So lyk die verlate hoek van Kerk en Van der Waltstraat in 

1881 met die eerste Vryheidsoorlog. Gros se ateljee is op 
die linkerkantste hoek. 

Foto’s: Universiteit van Pretoria 



 

 

Sommige bronne sê dat hy 

die erf van RE Schubart 
gekoop het en ander sê hy 

het dit  by FR Larkins 

gekoop. In 1878 adverteer 
hy as volg: “The South 

African Photographic 

Studio is now open”.  
Dit was een van die eerste 

dubbelverdiepinggeboue in 

Pretoria. 
Gros het die Transvaalse anneksasie-

kommissie in 1877 by Ulundi-huis in 

Pretoria afgeneem. Hy het ook baie 
foto’s in Pretoria geneem met die eerste 

Vryheidsoorlog. Die foto’s is later 

gebind in die versamelstuk genaamd 

“News of the camp” (1880-
81). 

 

Gros het een van die bekendste foto’s 
van die verlate Pretoria met die Eerste 

Vryheidsoorlog geneem. Vroegoggend 

op 22 Desember 1880 het die Engelse 
bevelvoerders die inwoners van 

Pretoria beveel om hul huise en 

ondernemings te verlaat en die militêre 
kamp wat aan die oostekant van die 

dorp geleë was te betrek. Spesiale 
verlof is later aan Gros toegestaan om 

sy ateljee te besoek en hy het foto’s 

geneem wat Pretoria as ‘n spookdorp 

wys.  
Gros het hoofman Sekukuni in 1879 

afgeneem en in 1888 ‘n fotografiese 

toer van die Transvaal onderneem. Hy 

het in 1895 na Europa terug gekeer.  

Twee van die foto’s wat hy by Fort 

Tullichewan met die eerste 
Vryheidsoorlog geneem het, het behoue 

gebly. Hulle is in die Africana Museum 

in Johannesburg. Fort Tullichewan is 
op die hoogste deel van Salvokop, 

voorheen bekend as T imeball Hill, aan 

die suidekant van die Pretoriase 
treinstasie.  

Later is die  
ateljee se venster in 

Kerkstraat in ’n 
deur verander. 

Die skrif lees nou 

“for Best. & 
Cheapest Photos try 

Robertson. Photog-

raphy in All 
Branches”. 

15 

Dieselfde hoek van 
Kerkstraat en Van der 

Waltstraat in ongeveer 
1890. 

Gros se ateljee is deur 

Robinson oorgeneem en 
op die balkon staan nou 

“Robinson and Co. Late 

Uit Toeka se dae vervolg vanaf bladsy 14 

Met dank aan en skriftelike goedkeuring 

van ‘Die Bronberger’ . 
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Hoe heerlik is dit darm nie om so af-en-toe v ir ’n naweek weg te breek en te gaan kamp 

nie, v eral as jy dit boonop saam met ‘’n 
hele groep geesdriftige Radio-amateurs 
kan doen. 

’n Groep Amateurs v an die Magalies Ra-

dioamateur klub het die Vrydag van 12 

Maart  Koers gekies na Omaramba, ‘n 

vakansie-oord net langs die Buffelspoort dam, 

waar alles van ‘n rustige atmosf eer tot die warm 

water swembad op ons gewag het. As bonus kon 

die Bulle se groot rugby gevolg word op ‘n groot 

skerm in die restaurant langs die swembaddens. 

Die Saterdagaand het v ir baie aksie en gelag gesorg toe Kallie ’n groep rasende stu-

dente onderhande neem, en vir hulle straf ’n snaakse 2-2 7-7 speletjie laat speel het. 
Blykbaar het niemand behalwe Kallie geweet hoe die speletjie werk nie, maar dit het 

ook nie saak gemaak nie. Ons ander  was te besig om v ir die klomp met gekruisde 
bene en klappende hande wat in ’n ry sit, te lag dat die trane loop. 
Die lekker gelag het die volgende oggend aan gegaan toe ons v ir die  jongmanne lag 

terwy l hulle baie wy e draaie om ou Kallie loop, 
natuurlik was die koppe maar seer van al die 
v oggies. Die jong klomp darm !!! 

Nou moet ons ook nie v ergeet van Erens wat 
soos ‘’n waf erse kat in die bome geklouter het 
om sy HF radio se antenna te span nie. Dit 

was ‘’n f ees om te sien hoe kordaat en be-
hendig hy  kan wees. Sy beloning het Erens 
later 

gekry  toe 
hy die 
kontakte 

inry g. 
Baie dankie aan Peet, ZS6PGN  vir die reël van 
hierdie uiters aangename naweek.  Nou wag ons 

vir die volgende een, so komaan Peet, ons wag. 
Ons wil ook graag ons dank uitspreek teenoor die 

bestuur en personeel v an Omaramba. Die atmos-
f eer en geriewe was uit die boonste rakke. Dit was 
‘n naweek om lank te onthou.  
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September 1973 
Die ideale plek vir die herhalerstasie is gevind en die sakie sommer gou beklink. 

Hierdie 2 meter herhaler is + 1620 meter bo seespieël, ongeveer 370 meter bokant 

die omliggende gebied, die mas ongeveer 19 meter hoog en ‘n 50 watt sender word 
gebruik. 

 

November 1974 
Wanneer ons terugkyk oor die pad waarlangs Teenspanning geloop het die afgelope 

10 jaar, sien ons baie mylpale ingeplant staan. Hierdie myle het nie vanself totstand 

gekom nie, maar is gebou deur gewillige hande wat ywerig en doelgerig die bouma-
teriaal verwerk het. Teenspanning het gedurende sy 10 bestaansjare waardevolle 

inligting aan sy lesers verskaf, dit was die vertoonvenster na buite en die medium 
waardeur ons elke T.N.T. lid kon bereik. Die tak se 10-jarige bestaan word feestelik 

by Stokkiesdraai Motel gevier, en talle lede het daar saamgetrek vir die doel. By 

hierdie geleentheid is ook A.J.V. gehou en is die heel eerste dame tot die komitee 
verkies, naamlik Petro Ellis ZS6QB. Voorheen was al die klubsake slegs deur die 

OK’s behartig maar dit blyk dat die emansipasie van die vrou op hierdie tydstip tot 

in die boesem van T.N.T. ingedring het! Vandag kan T.N.T. beswaarlik sonder die 
LV’s klaarkom, die dames wat bekend staan vit die heerlike verversings wat by elke 

vergadering – en ander funksies – bedien word. 

 

April 1975 
Tak Noord-Transvaal is die gasheer vir die Liga se 

A.J.V. en maak ‘n reuse sukses daarvan. Die A.J.V. 
van die Liga staan reeds aangeteken in die ges-

kiedenis van die S.A.R.L. Hierdie gedeelte van die ges-

kiedenis is op heel beskeie, dog trotse, wyse deur 
T.N.T. geboekstaaf om nooit in die gryse verlede te 

verdwyn nie. Die sogenaamde krytvat wat sou ontplof, 
het toe nooit eers vlam gevat nie omdat T.N.T. deur 

middel van hoflikheid, eerlikheid en spontaniteit die 

katalisator was! Die toepassing van hierdie drie eien-
skappe het gewisse sukses verseker. 

 

Foto regs: Hier is Pieter Scholtz, ZS6LC besig om 
die destydse TNT. (vandag MRK) se nuus bulletin te 

lees vanaf ons herhaler huis bo-op die Magalies berge 

gewapen met ‘’n voustoel en sender. 
 Meer aangaande hierdie foto en sy gekiedenis 

 in die nabye toekoms.                     Foto geneem uit Radio ZS Julie 1979. 
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O 
ns gaan aan waar ons laaste 
opgehou het. Ek het laaste 

gewys op die onderwerp van Vroue 

met handsakke, wat deesdae gesogte 

teikens van rowers is.  

Ek wil weereens ernstig klem lê op 
deursigtigheid in ons alledaagse  

handelinge. Ek probeer nie die 

skelms verontskuldig nie, maar dik-

wels het mense self heelwat skuld in 

die aanval. 
Almal weet tog dat jy nie 'n stuk 

vleis binne bereik van 'n klomp 

honde kan los, en dan verwag dat 

daar niks met die vleis sal gebeur nie. 

Kortom, as die item vir jou van 
waarde is, hou dit buite 

bereik en uit die oog. 

As jy dit wil loop en 

vertoon, dan moet jy 

maar die gevolge dra. 
Dit klink miskien sar-

kasties, maar dit is  

ongelukkig 'n  

voldonge feit.  

Versekeraars raak ook 
al meer teësinnig om 

uitbetalings te doen, 

waar mense self agtelosig was. So, of 

jy in jou motor of te voet of waar oo-

kal is, wees wakker en versteek jou 
goed so goed moontlik. 

Kyk 'n bietjie rond by die huis. 

Daardie ou pik of koevoet wat jy by 

jou Pa ge erf het, het vir jou dalk nie 

veel waarde nie. Daarom dat jy dit 

sommer 
daar buite 

laat lê, maar jy sal dalk verbaas wees 

wanneer jy die skade sien wat 'n 

rower met daardie waardelose stuk 

gereedskap aan jou agterdeur kan  
aanrig. Die afgeleefde trapleer met sy 

twee sporte wat lankal gebreek het, 

en deesdae langs die huis lê, hou mi-

skien nie vir jou gevaar in nie, maar 

arme ou Frik langsaan word beroof 
omdat die rowers met behulp van jou 

vrot leer tot op sy dak kon klouter, en 

toegang deur die dakteëls  kon ver-

kry. 

Die meeste van ons is lief vir bome 

en struike, maar pasop vir die gevare 

verbonde daaraan. Daardie groot ou 

boom naby die heining, met sy takke 
wat laag hang oor die sypaadjie, 

maak dit gerieflik vir 'n rower om 

bo-oor jou duiwelfurk heining teklim 

sonder om daaraan te raak.  

Deur Johan, ZS6JPN 

Vervolg op bladsy 19 



 

 

As meneer eers in die erf is, kruip 
hy vir jou weg agter die stam van 

daardie boom, of agter een van jou 

oulike struike.  

Goed, die bome en struike is prag-

tig, so hou dit gerus aan, maar pasop 
dat dit nie te dig begroeid raak nie, 

en wees versigtig met die aanplant 

daarvan dig teen die huis.  

Dit bly 'n groot risiko. Dit is ook 'n 

goeie idee om snags die erf te ver-
lig. Skelms hou van die donker.         

Hou altyd jou traliehekke voor die 

deure gesluit, met die sleutel buite 

bereik van buite. Installeer 'n wye-

hoek loergaatjie in die buitedeure, 
en kyk altyd eers wie staan voor die 

deur voordat jy oopmaak. Die  

loergaatjies is verspot goedkoop, en 

baie maklik om te installeer. 

Die algemene neiging  deesdae is 
om goeie veilige heinings op terig, 

en dan met 'n interkom en afstand-

beheer die hek te aktiveer. As jy dan 

boonop 'n kamera daar kan hê waar-

mee jy op die hek kan sien, dan  
reken ek dat jy redelik rustig kan 

slaap. Onthou net 

weereens van die  

menslike faktor.  

Byna geen veiligheid-
shek gaan 'n rower 

buite hou as hy regtig 

wil inkom nie, Maar 

dan moet jy darem ook 

onthou dat jou alarm 
nie sal afgaan as jy 

hom nie aanskakel nie. Jy moet 
seker wees wie by die hek is wan-

neer jy hom laat oopmaak. In my 

werk-opset,kom ek gereeld by 

kliënte wat die hek laat oopgaan 

sonder dat hulle eers vra wie ek is 
en wat ek kom maak. Gewoonlik is 

dit kinders wat 'n maatjie verwag en 

sommer aanvaar dat dit dan hy is, of 

die bediende wat iemand verwag. 

         Ek vind dat hierdie  
agtelosigheid veral in sekuriteits 

gebiede, en Golflandgoed voorkom.  

Dit is asof die mense daar onder die 

indruk verkeer dat hulle heeltemal 

veilig is in sulke gebiede. Ongeluk-
kig weet ek vir 'n feit dat misdaad 

ook daar gereeld toeslaan. Laat die 

wat dink jy is laf of outyds, of 

veiligheids behep, gerus maar so 

glo. Jou en jou gesin se veiligheid is 
jou verantwoordelikheid. Jy kan 

nooit jou kinders se veiligheid 

verseker nie, maar jy kan minstens 

probeer. 

Tot volgende keer, alles van die  
beste en veilig bly.  

19191919    
Vervolg vanaf bladsy 18. 



20202020    AMATEURPRET MET WAP  
OORSPRONG RICHARD STRATFORD, ZS6RO 

 

Sekere webwerwe word spesiaal ontwerp vir gebruik op sel fone se klein skerms.  Sulke 
webwerwe word 'WAP-werwe' genoem.  WAP staan vir koordlose toegangsprotokol 

('Wireless Application Protocol'), naamlik die protokol wat gebruik word om sekere soorte 
data via selfoonnetwerke te versend. 

 
Iemand met 'n goedkoop selfoonpakket kan maklik 12 of meer selfoonskerms met teks 

oproep teen slegs een of twee sent.  Dis omdat Suid-Afrikaanse dataversendingstariewe tans 
baie laag is - jy betaal nie vir die konneksietyd nie, maar vir die hoeveelheid data wat 

versend of ontvang word.  Selfs al bly jy die hele dag gekonnekteer en kyk net na een of 
twee skerms, sou dit jou nogtans net 'n sent of twee kos! 

 
Nou hoekom sou mens so iets wou doen? 

 
Ek het 'n WAP-werf ontwikkel wat deur enigeen met 'n WAP-aktiewe sel foon van enige 

plek ter wêreld besoek kan word.  Die WAP se tuisblad gee 'n selfoongebruiker toegang tot 
verskillende ander bladsye.  Dis reeds meer as 'n jaar suksesvol aan die gang. 

 
Een van die skakels, 'DX-SPOTS', roep 'n skerm op met die vyf jongste DX-Spots uit die 

internasionale DX-Cluster-netwerk.  Soos wat DX-Spots uit die DX-Cluster-netwerk 
bykom, kan die gebruiker net sy selfoonskerm verfris en dadelik na die jongste items kyk. 

 
Nog 'n skakel, 'DX-Callbook', maak dit moontlik om 'n plaaslike of DX-roepsein in te sleutel 

en 'n skerm met dié roepsein se inligting te bekom.  Dis baie nuttig as 'n mens met jou ra-
diotoerusting en selfoon op 'n veldwerkoefening is.  Terloops, jy kan hierdie roepseindata-

basis ook oproep deur 'n pakketboodskap te stuur na ZS0MEE BBS.  'n Pakketboodskap met 
die roepseininligting sal outomaties teruggestuur word. 

 
Daar is ook 'n skakel na weerinligting op enige plek in die wêreld en verstekskakels na Suid-

Afrika wanneer jy aanteken.  Daar is selfs skakels na topnuusitems uit Suid-Afrika. 
 

Jy kan my WAP-werf met 'n WAP-aktiewe selfoon besoek met die URL "www.zs6ro.co.za" 
- as dit nie werk nie, voeg "/index.wml" by die webadres - dit word dus www.zs6ro.co.za/

index.wml.  Die bykomende URL is soms nodig omdat sommige selfoon-mikrosoekers nie 
altyd korrek herken word deur WAP-werwe nie.  Rekenaargebruikers kan ook my gewone 

webwerf op die Internet besoek deur diesel fde URL sonder die bykomende stukkie te ge-
bruik.  Die webwerf bevat nog heelwat ander inligting wat radioamateurs sal interesseer. 

 
Onthou net dat sommige rekenaarblaaiers dalk nie suksesvol by 'n WAP-werf sal kan uitkom 

nie.  Die blaaier soek na HTML-inhoud terwyl 'n WAP-werf teksinhoud versend; dit kan 'n 
standaard-webblaaier 'deurmekaar' maak. 

 
Lekker speel met jou selfoon...  



 

 

21212121    

Wires are mostly made from copper 
which is cheap and has a low  

resistance to the flow of electric  

current.  

Wires come in standard wire gauges 

(S.W.G.) where the smaller the  
diameter of the wire the bigger the 

SWG. e.g 22 swg has a smaller  

diameter than 16 swg.  

Copper oxidises (tarnishes) making 

it difficult to solder. It is therefore 
tinned giving us 22 swg tinned  

copper wire, for example.  

If two bare wires touch it forms a 

short circuit. To avoid this wires are 

INSULATED using PVC etc.  
When wire are used for coils such as 

transformers the insulation is var-

nish. Since this is very thin wires 

will take the minimum of space.  

A broken wire is called an OPEN 
CIRCUIT and prevents current  

flowing.  

A single strand of wire 0.6 mm in 

diameter is called 1/0.6; this is very 

rigid and snaps if bent too often. 
Flexible leads are made from several 

strands of wire. 7/0.2 is 7 strands of 

wire each 0.2 mm in diameter. Fine 

strands of wire can be woven into a 

mesh or braid which can be used to 
screen out unwanted interference. 

(The sunglass effect).  

Television aerial lead uses screened 

cable called  
COAXIAL CABLE.  

Leads which carry small signals 

such as audio are often screened to 

reject external interference.  

Where several leads are needed they 
can be combined into a single cable. 

This can be a multicore cable, a  

cableform or a cable loom.  

Cables are often terminated in plugs 

or sockets which may take some 
time to connect. A quicker technique 

is to use INSULATION DIS-

PLACEMENT CONNECTORS 

(IDC) which take only seconds to fit.  

Thicker wires can carry higher  
currents than thin ones as bigger 

pipes can carry more water than  

thin ones.  

7/0.2 can carry 1 amp maximum  

16/0.2 can carry 3 amp maximum  
24/0.2 can carry 5 amp maximum  

32/0.2 can carry 10 amp maximum  

Use wire strippers to remove  

insulation. Avoid nicking the wires 

or breaking strands in flexes.  
When soldering avoid whiskers, 

burning insulation and wicking 

(allowing solder to run up under the 

insulation of flex which makes it 

rigid and brittle).  
FIBRE OPTICS is often used  

instead of wires in some  

applications.   

Terug na basies met elektronika 
In die volgende paar uitgawes kyk ons weer na die 

basiese funksies van die elektroniese onderdele. 



Die lewe gedurende die jare 1500’s 
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In die volgende Teenspanning, nog   
’n paar dinge uit die 1500’s. 

Vertaal deur Marco, ZS6MJ 

Brood was verdeel volgens status. 

Die werkers sou die onderste verbrande deel kry,  

Die familie die sagte middel en die gaste die boonste 

harde deel of “kors”. 

 

Lood glase of bekers was gebruik om wyn of whiskey uit 

te drink. 

Hierdie kombinasie sou die drinker 

soms vir dae  

lank uit gepaas laat. 

Iemand wat dalk op straat by so 

persoon sou verby stap, sou aan-

neem dat die persoon dood is en 

voorberei vir die begrafnis. 

Hy sou op die kombuis tafel gelê word ter voorbereiding 

terwyl die familie by mekaar kom oor die volgende paar 

dae,  

hul sou om hom eet en drink 

gedurende die tyd en wag om te sien 

of hy nie dalk sou wakker word nie. 

Van daar die gesegde - ‘’n “wakende 

oog hou”. 
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Wanneer jy moeg en moedeloos  voel weens 
verpletterende omstandighede en situasies, 

weet die Here hoe hard jy probeer het. 

Wanneer jy so lank trane gestort het 

en jou hart is beklemd, 

het die Here jou trane getel. 
As jy voel jou lewe is doelloos 

en die tyd het jou agtergelaat, 

was die Here saam met jou. 

Wanneer jy eensaam voel en jou vriende 

te besig is om te bel of nie verstaan nie, 
wag die Here saam met jou. 

Die Here is aan jou sy wanneer jy dink jy alles 

probeer het en nie meer raad het nie... 

Hy het die oplossing. 

Wanneer niks sin maak nie en jy seer, 
verwar of gefustreerd voel... 

het die Here die antwoord. 

As jou blik op die lewe verhelder 

en jy telkens van hoop in die lewe vind, 

het die Here vir jou gefluister. 
Wanneer alles klopdisselboom gaan 

en jy volop stof tot dank het, 

het die Here jou geseën. 

Wanneer iets verstommends gebeur 

en jy daardie spesiale iemand vind, 
het die Here se glimlag op jou gerus. 

As jy ’n droom het om te volg 

en ook n werklikheid om uit te lewe, 

het die Here jou oë geopen en jou naam genoem. 

 
Onthou net, waar jy ook al is, 

en wat jy ook al in die gesig staar, 

Die Here weet. 




