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Doel van die Teenspanning 
 
Baie dankie vir U belangstelling in 

hierdie klein Tydskrif. 

 

Die doel van die boekie is om die 
leser van die wonderlike voordele 

v a n  d i e  s t o k p e r d j i e 

"Amateurradio" te vertel, en U 

belangstelling te prikkel. 
 

Ons vertrou dat U wel 'n bietjie 

nuttige of  interessante leesstof  

hierin sal vind. 
 

Ons vertel U meer omtrend ama-

teurradio op bladsy 4! 
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2. Indeks 

3. Jesus in ons lewe 

4. Amateur inligting  

5. Amateur inligting vervolg 

6. Van die voorsitter 

7. Klubsake en herdenkings  

8. Stil sleutel 

9.  Pratley Putty 

10. Tegnies - Digitale elektronika 

11.  Digitale elektronika vervolg 

12. Bak & brou  

13. Jongspan 

14. Die ryk gestrande sakevrou vervolg 

15. Veiligheidswenke  

16.Uit toeka se dae 

17.Uit toeka se dae vervolg 

18.Snuffelmark 27 Junie ‘09 

19.MRK/TNT verlede  

20.A.J.V. 2009 

21.A.J.V. 2009 vervolg en Redakteurs 

22.Kan my kragbron voldoende krag lewer? 

23.Laaste gedagte 

VOORSITTERVOORSITTERVOORSITTERVOORSITTER    
Johan Nel ZS6JPN 

012-3300502; 0824468700 

ONDERVOORSITTERONDERVOORSITTERONDERVOORSITTERONDERVOORSITTER    
Nico du Toit ZS6OI 

012-3791896; 0827722556 
SEKRETARISSEKRETARISSEKRETARISSEKRETARIS     

Nic Smit ZR6NSP 
012-6610375; 0824465926 

TESOURIERTESOURIERTESOURIERTESOURIER    

Nico du Toit ZS6OI 
012-3791896; 0827722556 

WEBMEESTERWEBMEESTERWEBMEESTERWEBMEESTER    
Thys Maree ZS6MJM 

012-3321415; 0825656087 
TEGNIESE KOöRDINEERDERTEGNIESE KOöRDINEERDERTEGNIESE KOöRDINEERDERTEGNIESE KOöRDINEERDER    

Sam van Zyl ZS6JZ 

012-3321431; 0824472081 
DIGITALE RADIOWERKINGDIGITALE RADIOWERKINGDIGITALE RADIOWERKINGDIGITALE RADIOWERKING    

Thomas Scott ZS6TJS 
0828028878 

BULLETIN KOöRDINEERDERBULLETIN KOöRDINEERDERBULLETIN KOöRDINEERDERBULLETIN KOöRDINEERDER    
Chris van Eeden ZS6CVE 

012-3311787 

SOSIALE KOöRDINEERDERSOSIALE KOöRDINEERDERSOSIALE KOöRDINEERDERSOSIALE KOöRDINEERDER    
Peet ZS6PGN. 

0835449857 
JEUGKOöRDINEERDERJEUGKOöRDINEERDERJEUGKOöRDINEERDERJEUGKOöRDINEERDER    

Johann du Plessis ZS6PSS 
012-3321431; 0824461581 

SKAKELBEAMPTESKAKELBEAMPTESKAKELBEAMPTESKAKELBEAMPTE    

Chris Smit ZS6FCS 
012-3331826; 0824641007 

TEENSPANNINGTEENSPANNINGTEENSPANNINGTEENSPANNING    
Marco J Nel ZS6MJ 

0797898686 
marconel@vodamail.co.za 

Baie dankie aan al ons borge vir jul by-
draes. Sonder julle is hierdie Teenspan-

ning nie moontlik nie. 
Ook ‘n besonderse groot dank aan ons 
hoofborg op die agter blad wat al ons 

drukwerk behartig. 
Ons bedank ook almal wat bydraes tot 

hierdie uitgawe gelewer het. 



Met so baie dinge wat gebeur in ons lewe vergeet ons soms dat alles wat ons 
doen in God se belang moet wees. 

Dit is belangrik om Hom in enige besluit  te ken, veral in die belang van jou 
medemens. 

 Onthou altyd dat almal op die einde broers en susters is wat dieselfde God 

aanbid. 
Buitendien is dit ook een van die gebooie wat jy moet gehoorsaam al is dit  

hoe moeilik. 

 

           “Die gestrande ryk sakevrou” 
 

Ek vertel U graag van die skatryk sakevrou van ‘n groot firma.  
Soos dit soms gaan, kry sy eendag ’n boodskap dat iets verkeerd gaan met een van haar on-

dernemings en dat sy inderhaas daarheen moes gaan. 
Sy besluit toe om die lang pad sommer per motor aan te durf. Sy ry toe met die pad wat sy al 
baie tevore gery het, maar besluit op die ingewing van die oomblik om van die hoofpad af te 

draai na ‘n dorpie waar sy gewoonlik net verby ry. 
Haar nuskierigheid het haar eenvoudig gedwing om te gaan kyk hoe hierdie dorpie lyk. In die 

dorp verkyk sy haar aan die omgewing wat vir haar maar taamlik vaal lyk. 

Die onverwagte gebeur – iets is skielik fout met die voertuig en gaan staan in die hoof straat 
op ‘n kruising. Met ‘n selfoon sonder sein besef sy skielik sy’s verlore in ‘n dorp waar sy 

niemand ken nie en waar niemand haar ken nie. Sy sit nog in ongeloof en dink aan wat om te 

doen, toe ‘n middeljarige man skielik aan haar venster klop! 
Verskrik deur die skielike klop maak sy die venster in ‘n skrefie oop en sê vir die man sy het 
nie geld om te gee nie, denkende dat hy ‘n bedelaar is. Hy klop ‘n tweede keer en weer maak 

sy die venster op ‘n skrefie oop en vra kortaf “ wat is dit?” Die man bied egter  hulp aan, en 
vra dat sy die handrem moet laat sak sodat hy haar uit die pad kan stoot. Deur die skrefie van 

die steeds oop venster sê sy dankie, maar hy dring daarop aan dat sy die enjin kap moet oop-
maak. 

“Ek sal reg kom dankie” sê sy, maar hy stel haar gerus en sê sy naam is Paul Brown. “Ek is 

die dorp se nutsman mevrou, laat ek gou kyk” sê hy vir haar. Gou stel hy die fout reg. Met 
groot dankbaarheid en met die venster nou heel oop, vra sy, “Meneer wat skuld ek U?” Hy 
antwoord met: “U skuld my niks, maar onthou net my naam is Paul Brown, en wanneer U 

iemand in nood sien,  bied asseblief hulp aan!” 
Met haar vertrek en terwyl sy die man in haar truspieël dophou, besef sy skielik hoe die tyd 
verby gevlieg het en dat sy honger is. Sy sal die nag moet oorbly, en sien die vervalle ou Ho-

tel en Restaurant op die volgende hoek.  

3   

God het ‘n doel met alles. Lees op bladsy 14 

wat Sy doel met die vrou was! 
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MAGALIES RADIOMAGALIES RADIOMAGALIES RADIOMAGALIES RADIO----AMATEUR AMATEUR AMATEUR AMATEUR 

KLUBKLUBKLUBKLUB    
In diens van die gemeenskap 

 

Wat is Amateurradio? 

Amateur radio is ‘n stokperdjie wat wêreldwyd geesdriftig deur Radio en elek-
tronika entoesiaste beoefen word. Langs hierdie weg word goeie vriendskappe 

oor kontinente heen so gesmee. Dit is ‘n stokperdie vir oud en jonk en kinders 
kan selfs vanaf tienjarige ouderdom amateurs word deur ‘n eksamen af te lê 

wat glad nie te moeilik is nie. 
Klasse word gereeld by sommige amateurklubs aangebied. Magalies Radio-

amateur klub is ‘n klub wat altyd aktief besig is om nuwe jong aspirantama-
teurs te werf en op te lei. 

Amateurs is gewoonlik aan die voorpunt van tegnologiese ontwikkeling. Dit is 
dan ook glad nie vreemd dat hulle betrokke was by die ontwerp en bou van ons 

eerste eie sateliet nie. Amateurs staan ook in diens van die gemeenskap en 
help byna daagliks met noodkommunikasie in rampgeteisterde gebiede. Dink 

gerus aan 11 September by die World Trade Centre. Bykans die hele stad se 
telefoon verbindings was of heeltemal verbreek, of deurmekaar. Amateurs het 

weke lank kommunikasie daar verleen. Met die groot brande in Australië en 
ook die Tsunamie was hul daar. 

Met sportaktiwiteite soos marathons, fietswedrenne en motorwedrenne is ama-
teurs ook gereeld op hul poste.  

 
Wat doen amateurs alles? 

Benewens gewone geselskap per mikrofoon oor die hele wêreld heen, word 
daar ook ‘n hele paar ander vorms van kommunikasie bedryf waarop Mar-

coni, vader van die radio,vandag baie trots sou wees. Daar is byvoorbeeld 
pakketradio wat byna dieselfde as die internet is, behalwe dat die verbinding 

d.m.v. radio, pleks van telefoonlyne geskied. Daar is stadig-aflasteleviesie, die 
eweknie van ‘n faks, wat ook per radio geskied; 

Ingelyks word weerprente en sattelietwerking verkry. Morsekodewerking is 
steeds in gebruik en baie gewild onder radio-amateurs. 

Waarom doen amateurs dit? 
 

Dit is ‘n onbeskryflike ondervinding om met mense regoor die wêreld te kom-
munikeer, in watter modus ookal en sodoende meer van ander kulture, ge-

woontes en omstandighede te leer. Mense sê maklik: “Ek hou nie daarvan om 
te sukkel nie; ek neem die telefoon en skakel as ek wil praat.” Maar wie sal 

sommer enige nommer in die wêreld skakel om met ‘n vreemde persoon te 
gesels, veral as jy weet dat dit jou ‘n klein fortuin gaan kos.  
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Met die radio is dit anders. ‘n Mens kan feitlik 

seker wees dat wanneer jy roep, iemand met 
dieselfde belangstellings as jyself, jou sal ant-

woord en dat daar lekker gesels gaan word. 
Wanneer ‘n amateur iewers heen op reis is, het 

hy gewoonlik geselskap op die pad en by sy eind-
bestemming is daar waarskynlik reeds vriende. 

Self wanneer ‘n mens gaan visvang is jou vriende 
naby. In geval van nood is hulp net ‘n mikrofoon 

vêr. Die kameraadskap in hierdie groot familie is 
iets om te ervaar. Amateurs skroom nie om vêr te 

ry om ‘n ander in nood te gaan help nie. Ons 
byeenkomste, vergaderings, uitstappies en kompetisies is altyd iets om na uit te 

sien.  

Wat beteken amateurradio vir ‘n mens? 
 

Dit vergroot jou vriendekring en verbeter jou kommunikasievaardighede. Dit 
stimuleer jou omdat jy voordurend hoor van ander se ondervindings. Raad en 

advise word oor en weer uitgeruil waar mense met probleme worstel. Noem 
byvoorbeeld net van ‘n rekenaarprogram wat jy nog nie bemeeter het nie, en 

sommer gou sal iemand hulp aanbied. Dit is opvoedkundig vir mense met ‘n 
belangstelling in elektronika. 

Kinders met vakke soos natuurwetenskap en elektronika vind baie baat daarby 
aangesien dit inskakel by hul leerplanne. 

 
Hoe word mens ‘n radio-amateur? 

Maklik. Skakel vir Johan Nel by 082 446 8700 of Johann du plessis by 012-332 
1431 as jy klasse ter voorbereiding vir die eerskomende Radio Amateur-

eksamen wil bywoon.  
 

Kom deel in hierdie uiters interessante en stimulerende stokperdjie wat 
nie deur 

ouderdom 

beperk 
word nie. 

Verbreed 

jou uitsig 
en geniet 

amateurra-

dio vir die 
res van jou 

lewe.  

 

Kallie SwanepoelKallie SwanepoelKallie SwanepoelKallie Swanepoel    
Klavierstemmers / Piano Tuners 
 
 

        (012) 379-3762 
       083-261-6942 
       kccs@netralink.com 
      Www.kallieswanepoel.co.za 

Member of the SA Association of Professional Piano Tuners 

Lid van die SA Vereniging vir Professionele Klavierstemmers 
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Nog 'n opwindende nuwe jaar met hope uitdagings het pas vir MRK aangebreek. Eerstens 

wil ek ons lede bedank vir jul getroue ondersteuning van MRK. Ju lle is baie welkom en julle 

is die spil waarom a lles draai. Sonder julle is daar geen MRK nie. Baie dankie ook aan almal 

wat die AJV bygewoon het. Dié wat dit om een of ander rede nie kon bywoon nie, Ons het 

julle erg gemis , maar ons weet julle gaan mos opmaak daarvoor. Baie geluk ook aan almal 

wat toekennings ontvang het. Jammer aan dié wat nie iets ontvang het nie, maar volgende 

keer is dit straks jou beurt. 

Daar is so baie wat ons kan aanpak, dat ek nie kan help om opgewonde te voel nie. Op tegni-

ese gebied is daar soveel ontwikkeling dat mens werklik moet hardloop om net min of mee r 

by te bly. As jy vir 'n oomblik gaan staan vir asemskep, sal jy heeltemal agter raak. Ons het v ir 

so lank voete gesleep dat ons nou redelik agter geraak het. 

Kom ons vergeet van al die melk wat gestort is . Laat ons nou saam inklim en doen wat van 

Radio-amateurs verwag word. Ons vertel mos vir ons vriende dat Radio-amateurs aan die 

voorpunt van tegnologiese ontwikkeling staan. Kom ons bewys hierdie stelling deur p resies 

dit te doen. Kom ons pak 'n paar van die projekte wat lankal net in beplanning bly lê. 

Baie dankie aan die uittredende komiteelede, (Oom Pieter ons gaan jou baie mis) en baie 

geluk aan die lede wat tot die nuwe Komitee verkies is . Ek dink ons is 'n  puik span wat saam 

die Klub tot nuwe hoogtes kan lei. Almal moet egter verstaan dat die Klub nie net u it 'n 

komitee bestaan nie. Die lede is  die Klub.  D ie Komitee is daar om die lede se wense te help 

realiseer en leid ing te gee. Komiteelede is net verteenwoordigers van afdelings in die klub, 

maar die lede vorm self die afdelings. 

Ek vra ook dat mense asb die nuwe Redakteur van Teenspanning (Marco ZS6 MJ) sal onder-

steun met bydraes sodat ons 'n aangename en interessante maandblad kan handhaaf. So ook 

aan Thys ZS6 MJM met die MRK webblad, Chris  ZS6 CVE met die bulletins, en Chris ZS6 

FCS met die bemark ing van die klub en Amateur-radio in die algemeen asook SARL 

skakeling. Hierd ie is ons vertoonvensters en dit is u iters 

belangrik dat dit uitstekend moet wees. Dit kan ongelukkig 

net behoorlik gedoen word as ons  gereelde insette van ons 

lede kry. 

Ons nuwe gasheer, Peet ZS6 PGN het blykbaar ook reeds 'n 

paar verrassings v ir ons in die mou. Ons s ien uit  daarna Peet. 

Ons het mos darem 'n sosiale lewe ook. 

Kortliks kom dit daarop neer dat ons hierdie volgende jaar 

wil geniet te rwyl ons lekker saamwerk aan interessante dinge 

wat wissel van antennas bou tot pakket en kompetisies langs 

die viswater. Saam kan ons enig iets regkry. Geniet ons stok-

perdjie 

Groete,             Johan ZS6JPN 
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Veels geluk aan ons lede wat herdenkings en/of verjaarsdae vier. 
 
19 Sept.  Verjaarsdag van Cecille ZS6CJR - LV van Paul ZS6PR. 
21 Sept.  Verjaarsdag van Thelma - dogter van Nico ZS6OI en Cyrillen. 
23 Sept.  Verjaarsdag van Eltjo - seun van Ams ZS6YV. 

26 Sept.  Verjaarsdag van Louisa - LV van Nick ZR6NSP. 
27 Sept.  Verjaarsdag van Lodewyk - seun van Johan ZS6JPL. 
29 Sept.  Huweliks herdenking van Chris ZS6FCS en Santa. 

 
1 Okt.  Verjaarsdag van Elmarie ZR6ELM - LV van Andrè ZR6MAW. 
1 Okt.  Verjaarsdag van Gert ZS6GVE. 

2 Okt.  Verjaarsdag van Graham - skoonseun van johann ZS6PSS en Kobi. 
3 Okt.  Huweliks herdenking van Len ZS6LEN en Lettie. 

3 Okt.  Huweliks herdenking van Louis ZS6BUS en Katy. 
4 Okt.  Huweliks herdenking van Marco ZS6MJ en Andriette ZS6AN. 
5 Okt. Verjaarsdag van Sanvia - dogter van Louis ZS6BUS en Katy. 

6 Okt.  Verjaarsdag van Elsa - LV van Gert ZS6GJC. 
6 Okt.  Huweliks herdenking van Gert ZS6GJC en Elsa. 
7 Okt. Verjaarsdag van Bets - LV van Theo ZS6ATO. 

14 Okt.  Verjaarsdag van Corneluis - seun van Marten ZS6ZY en Gertie. 
16 Okt.  Verjaarsdag van Daan ZS6BTM. 
 

Roepsein:   ZS6MRK 
Herhaler:  145.750 MHz. 51.750 MHz. 438.750 MHz. 438.575 MHz. 

Posbus:            1492 Pretoria 0001 
Bank:               ABSA Tak 335045 

Rek no:            T jek 0600 162020 

Klubhuis:         hv. Mills & Breyer laan Waverley 
Webblad:          www.zs6mrk.org 

E-pos:               zs6mrk@telkomsa.net 

Byeenkomste: Gewoonlik die 3de Saterdag van elke maand by die Klubhuis be-
halwe wanneer anders af gekondig. 

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 heruitsending 19:30 op 145.750 FM 

na tegniese besprekings en neem saam deel. 
Elke 2de Donderdag aand is dit  die bulletin van ZS6JVT. Die stem van ons jeug. 



8 

David Gabriel Malherbe 17- 09- 1917  -- 28-07- 2009 

 
Oom Dawie ZS6ZA, soos ons almal hom geken het, se 

sleutel het stil geraak na ’n ernstige beroerte aanval. Hy 

is ure daarna deur sy seun op die stoep van sy huis ge-
vind en hospitaal toe geneem waar hy ’n paar dae later 

oorlede is.  

 
Oom Dawie was  meer bekend onder die ou garde, maar 

het tot sy dood daagliks vroeg oggend met sy vriende op 

80 M gesels. Hy was ’n baie bedrewe musikant en het sy 
eie orkes gehad wat in die jare 1940 tot l960 musiek verskaf het vir die Koffie-

huis konserte in Pretoria. In 1955 het sy orkes ook opgetree tydens die SARL 

AJV in Pretoria. 
 

Oom Dawie het ’n wye belangstelling gehad, veral in die voël en dierelewe en 

baie naslaanwerk gedoen om meer daarvan te wete te kom. Hy het ook baie 
belanggestel in die planteryk  en die verskeie soorte plante en bome by hulle 

name geken. Hy het ’n voorliefde vir houtwerk gehad en baie meubelstukke 
uit  die hout van die bome op sy plaas vervaardig. Hy het oor die jare heen al 

die reënval op die plaas sorgvuldig aangeteken. Hy was ’n boer in murg en 

been.  
 

Hy was ’n ere-lid van eers TNT en toe MRK. Sy een dogter Hilda Jones 

ZR6HIL het  gereeld met hom op 2 M gesels en het hy  vertel wat op die plaas 
gebeur. Hy het in die laat 1940’s radio-amateur geword met roepsein ZS6ZA. 

  

Al het sy sleutel stil geraak, sal die mooi herinneringe aan oom Dawie  voort 
leef! Ons is dankbaar om so ’n vriend te kon hê.   

Stilsleutel 

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

As Ek die eerste plek in jou lewe inneem, As Ek die eerste plek in jou lewe inneem,   

sal jy geen ander gode wil dien nie, sal jy geen ander gode wil dien nie,   

want Ek sal die ereplek in jou lewe hê!want Ek sal die ereplek in jou lewe hê!  
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Iets klewerigs van Suid-Afrika het 40 jaar gelede die 380 000 km na die maan afgelê: Pratley Putty-gom. 

Dié kleefmiddel, ’n uitvindsel van die Johannesburgse ingenieur mnr. George Pratley, is gebruik om dele 
van die Apollo XI-ekspedisie se landingstuig aan mekaar te hou. 
Dit was die enigste Suid-Afrikaanse uitvinding wat saam maan toe is. Neil Armstrong was gister presies 

40 jaar gelede die eerste mens wat op die maan geloop het. 
Pratley het die gom in die 1960’s ontwikkel. 
Hy het dit onder meer gebruik om dele van ’n robot genaamd Humphrey, wat hy uit afvalmetaal gebou 

het, aan mekaar vas te gom, het mnr. Mark Bell, die Pratley-groep se verkoopsbestuurder, gister gesê. 
Die oorspronklike hoëkrag-Pratley, wat destyds vir die Apollo-sending gebruik is, word vandag nog ge-
bruik, van die Midde-Ooste tot in die VSA. 

Dié gom is besonder sterk en word onder meer gebruik vir swembadseëlwerk omdat dit ook onder water 
heg, het Bell gesê. Hout en metaal kan ook daarmee vasgegom word en dis volgens hom al gebruik om ’n 
kraak in San Francisco se Golden Gate-brug te stop. 

Pratley het sy maatskappy in 1948 gestig. Hy is in 1983 oorlede. 
Vandag voer die Pratley-groep, wat van Krugersdorp sake doen, 800 produkte wêreldwyd uit, waaronder 
300 van Pratley se patente. 

·  Dr. Claire Flanagan, direkteur 
van die Universiteit van die 

Witwatersrand (Wits) se plane-
tarium, het gesê dis veel 
moeiliker om die mens die 

ruimte in te stuur as wat weten-
skapfiksie-boeke en -rolprente 
ons laat glo. 

“Massiewe ingenieursprojekte 
is hierby betrokke en een en-
kele fout kan katastrofies wees, 

waarvan rampe soos die Chal-
lenger-ontploffing (in 1986) 
getuig. 

George Pratley — die man agter die kleefdeeg wat gebou is om te 
klou! 

TOE George Pratley, ’n ingenieur van 

Krugersdorp, in die jare sestig ’n 
kleefstof ontwerp wat die kompo-

nente in ’n elektriese houer by-
mekaar kon hou, het hy bepaald 

nooit kon droom dat sy produk nog 
die enigste Suid-Afrikaanse uitvind-

sel sou word wat saam met Neil Arm-
strong en Edwin Aldrin op die maan 

sou land nie. Pratley se beroemde 
klewende stopverf, Pratley Putty, is 

in 1969 gebruik om dele van die Ea-

gle-maanlandingstuig van die Apollo 
XI-sending bymekaar te hou. 

Nadat Pratley in 1983 oorlede is, het 
sy seun Kim die beheer van die Prat-

ley-maatskappy oorgeneem. Hon-
derde tonne Pratley Putty is reeds na 

lande regoor die wêreld uitgevoer en 
die maatskappy vervaardig ook an-

der produkte.  

Met dank en erkenning aan Sci-Tech news 
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Digitale elektronika 

Deur Johan le Roux, ZS1RX 

Alhoewel ons radio-amateurs meer in-
gestel is op RF bou, werking en eksperi-

mentering, is daar ‘n interessante veld in 
Elektronika wat soms agterwee gelaat 
word en dit is Digitale Elektronika.  Die 

basiese werking hierv an is eintlik baie een-
v oudig en dit kan maklik geïntegreer word 
met RF of analoog Elektronika. 

Kom ons begin by die begin.  Digitale elek-
tronika werk met ‘n een (1) of ‘n nul (0), òf 
dan ‘n aan òf af òf dan die positiewe toev o-

erspanning òf die negatiewe toevoerspan-
ning.  Vir die wat ‘n prentjie makliker ver-
staan, lyk dit so: 

 
Die spanning by 

punt A kan net 
+V of  –V 
wees.  Digitale 

geïntegreerde 
stroombane is in twee hoof groepe 
ingedeel.  TTL en CMOS.  Die belangrikste 

om te weet is dat TTL werk vanaf ‘n 5 v olt 
toev oerspanning en CMOS normaalweg 
v anaf 3 v olt tot 15 volt.  Aangesien radio-

amateur uitrusting in die meeste gevalle 
v anaf 13.8 volt af werk, is CMOS ‘n meer 
aanv aarbare 

keuse.  TTL word 
uitgeken deur die 74 
wat die onderdeel-

nommer vooraf -
gaan.  Voorbeelde is 
7400, 7402 en 

7411.  CMOS kan 
weer uitgeken word 

deur die 40 vooraan 
die onderdeelnom-
mer.  Voorbeelde is 

4001, 4011 en 4093. 

Die logika v ormende gedeelte binne-in die 
geïntegreerde stroombaan word ‘n hek 

genoem.  Die eerste hek waarna ons gaan 
ky k, word ‘n NAND hek 
genoem en sy simbool lyk 

soos op die prentjie 
regs:   A en B is die twee 
insette en O is die uitset.  Ter verduidelik-

ing noem ons die +V , wat A kan wees, 1 
en die 0 volt noem ons nul (0).  Hekke het 
waarheidstabelle wat aandui wat die uitset 

moet wees v ir ‘n kombinasie van in-
sette.  Die waarheidstabel v ir ‘n NAND hek 
ly k soos hieronder aangedui.  Dit beteken 

dat as A=0 en B=0 dan is O=1 en onthou 
1=+V.  Ons sien, uit die 

waarheidstabel, dat 
indien enige v an die 
insette, A of B 0 is is die 

uitset 1.  Slegs as A en 
B 1 is, is die uitset 0. 

Hier kan u kreatiwiteit nou begin.  Hierdie 

hek kan gebruik word om v erskeie 
kondisies te monitor. 
 

          Vervolg langsaan! 

Dankie aan die Boland radioamateur klub vir hierdie 

inligting op jul web www.bak.co.za 
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Indien die twee insette A en B aanmekaar 

gekoppel word, maak ons ‘n omkeerder.  ‘n 
Omkeerder beteken dat die uitset die 
teenoorgestelde v an die inset is.  As ons 

dus ‘n 1 insit kry ons ‘n 0 uit en om-
gekeerd.   
As ons dus die uitset van 

die NAND hek deur ‘n 
omkeerder sit, lyk dit soos 
v olg:   

Die waarheidstabel sal 
nou so lyk: 

Die uitset is nou net die 

teenoorgestelde as wat 
dit gewees het met net 
die NAND hek. 

CMOS se stroom op die 
uitset pen is nie baie nie, 

maar genoeg om ‘n tran-
sistor te dryf.  Sien Tran-

sistor stroombaan.  Konnekteer O aan O. 

Goed, ons weet nou hoe die teorie werk, 
maar wat van die prakties?  
n Goeie geïntegreerde stroombaan om 

mee te begin is die 4093.   
Hierdie pakkie het 4  NAND hekke inge-
bou.   

Die pakkie het 
14 penne 
waarv an pen 

14 +V is en 
pen 7 is –
V.  Die ander 

penne is vir 
die 4 

hekke.  Om te eksperimenteer kan u ‘n LED 

in series met ‘n 820 ohm weerstand tussen 
O (die uitset pen) en –V koppel.  As die 
LED sky n beteken dit dat die uitset ‘n 1 is 

en omgekeerd. 
As u nog nooit met 
hekke gewerk het nie, 

raai ek u sterk aan om 
nou die kans te benut 
om daarmee te begin 

eksperimenteer.  U sal 
nie spyt wees 
nie.  Hierdie pakkies is volop en beskikbaar 

by elektroniese winkels.  Die pakkies is ook 
goedkoop. 
Die skets hier langsaan wy s hoe  

die hekke binne in die pakkie  
geplaas is.  Onthou dat 14 +V is en dat 7 –

V is. 
Daar is baie prak-
tiese aan- 

wendings v an 
hierdie pakkie.   
Soos ek reeds 

dikwels gesê het, 
is die beperking 
op die gebruik 

v an die pakkie die verbeelding en kreati-
witeit.  Ek sluit ‘n stroombaan v an ‘n 4093 
hek as A-stabiele multivibrator in.  

Die kapasitor C1 laai  weerstand R1.  C1 
en R1 se waardes kan v erander word om 
die uitsetf rekwensie te verander. 

 
                     Bou dit en geniet dit!  

 

 

Johan Nel 
Sel: 0824468700 

Fax to e-mail: 0865629902 
E-mail: nel@roofspraying.co.za 

www.nel@roofspraying.co.za 

Kitchen & Build-in Cup-
boards 
Counters, Suspended Ceil-
ings 

Drywalls,General Carpentry  
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Bestandele 
390g  Nutty Wheat (750ml) 

125ml gerolde koring 

125ml heel koring 

100ml koringkiem 

50ml sesamsaad 

7ml sout 
500ml joghurt 

50ml melk 

10ml koeksoda 

25ml gemmerstroop 

Ekstra heel koring om oor te gooi 

Koringbrood wat selfs ‘n man kan maak 

Meng Nutty Wheat, gerolde koring, heel koring, koringkiem, semasaad en 
sout saam. 

Voeg joghurt by,los koeksoda in melk op en voeg by. Meng. 

Voeg gemmerstroop by, roer en skep in gesmeerde broodpan.Vir die manne 

wat nie weet wat om in pan te smeer nie—botter is die ding! 

Sprinkel ekstra heel koringkorrels oor en bak vir ‘n uur in voorverhitte oond 
teen 180 grade C. 

Verwyder uit oond, 

 

Keer om en bedien. 

 
(Plat pot in die kole werk net so goed maar die hitte is moeilik om te 

reguleer) 

Probeer gerus om 
jou T-Been ‘n laag 
kaas oor te strooi 
op die vuur net 
voor jy dit afhaal. 
Laat die kaas 

smelt en rond dit 
af met so bietjie 
gekerfte knoffel. 



Hierdie spasie is voortaan vir aktiwiteite deur 

ons jeug. 
Enige bydraes sal verwelkom word! 
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Die jong radio-amateurs van die 
Hoër Tegnologiese Skool John 

Vorster het onlangs hul gewig 

goed ingespan en aan die 

oukêrels gewys hoe om aktief te 

wees op die HF bande. 
Die ZS6JVT klub het deel 

geneem aan jeugdag en kontakte 

gemaak met ander jong amateurs 

reg oor die land. Sommige het 

vanuit hul klubhuis gewerk ter-
wyl ander hul tuis gemaak het 

op die rugby veld. 

Die lug was so bedrywig dat hul 
spoedig ‘n derde stasie moes op 

rig. Met ‘n paar van die ouers 

wat net verwonderd rond 

gestaan het en besef het hulle 

bly agter in die wêreld van 
tegnologie, kon hul maar net on-

der mekaar gesels terwyl Johann 

ZS6PSS ‘n wakende oog oor 

alles gehou het. 

Johann self het ‘n besige tyd ge-
had om so tussen die drie stasies 

rond te hardloop. 

Stasie 1 in die 
JVT klubhuis 

Stasie 2 op die 
rugby  veld 

“Ja Johann, ons kan 
maar net kyk” 

Kort dringend ‘n mas vir 
stasie 3. 

“Geen problem, ons het 

mos die rugby  pale” 
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By die deur kry sy ’n vriendelike vrou wat haar na ‘n tafel lei en haar bedien. Wat op-

vallend was, is dat die vrou al baie laat in haar swangerskap moes wees. Nog iets wat sy 
opmerk is dat sy ook maar taamlik vaal lyk vanwee die swaar lewensstyl wat sy lei, maar 

dat sy oorloop van vriendelikheid. 

Terwyl sy heerlik smul aan die verversings, dink sy daaraan dat dit nou die tweede keer in 
‘n kort rukkie is, dat sy sulke gawe mense teekom. Sy onthou die vriendelike man van ‘n 
rukkie tevore. Hy was vriendelik, bedagsaam en behulpsaam al was hy duidelik behoeftig, 

en hier is nou ’n vrou wat ook so is. Sy besef skielik dat sy in al haar rykdom nooit so kon 
wees teenoor ander mense nie. Sy dink aan hoe bevooreg sy moet wees om so suksesvol te 
wees, maar terselfde tyd ook so ondankbaar, want haar hele lewe lank het sy alles as 

vanselfsprekend aanvaar. 
Met die kelnerin wat skielik voor haar staan en vra of daar nog iets is wat sy kan aanbied, 
word sy terug geruk uit haar gedagtes, en besef dat sy aan die huil is. Sy vee die trane weg 

en hulle raak aan die gesels. Sy besef skielik die groot leemte in haar lewe. Nog nooit het 
sy so leeg gevoel nie. Sy betaal en stap uit. Die kelnerin bring haar kleingeld, maar sy is 
reeds weg, soos dit haar plig is begin die kelnerin die tafel ontruim, en sien onder die bord 

‘n stuk papier uitsteek met ‘n nota wat sê: “Ek het alles en jy niks, maar met soveel liefde 
en vriendelikheid het jy my vandag iets geleer, jy het juis alles wat jy nodig het, en ek 

inderwaarheid niks!” Die swanger kelnerin kon nie verstaan wat die vrou met die nota 
bedoel het nie, maar saam met die nota was daar ‘n tjek met haar naam daarop geskryf en 
‘n groot bedrag ingevul. Net daar sak sy af op haar kniee en huil. In gebed dank sy die 

Vader en gaan later huistoe met trane van blydskap. 
By die huis gekom is haar man besig om aan hulle eersteling uit die Bybel te lees voordat 

hy slaap.  Hulle groet mekaar waarna sy aan hom noem dat sy baie lief is vir hom. 

Later vra hy haar om verkoning omdat hy nie aan haar alles kan bied wat sy begeer nie. 
Hulle het nie ‘n behoorlike huis, voertuig of enige luukse meubels nie. Sy kniel toe voor 
haar hartseer man en sê: “ Jy is ‘n goeie man, jou hart is reg en jy kyk nooit neer op ander 

nie. Jy is altyd behulpsaam en glo aan jou Here jou God”.Vandag het God jou gebede be-
antwoord.” Hou aan bid my liewe Paul Brown, want God is met ons” 

En sy oorhandig aan hom die tjek! 
 

Die les uit hierdie storie is dat jy altyd op God moet vertou en nooit moet twyfel nie, nie 
eens wanneer jy swaar kry nie. W anneer jy sien dat iemand hulp nodig het moet jy jou hart 

oopmaak en help waar 

jy kan. 
In God se oë is geld en 
rykdom niks, maar jou 

gesindheid alles.  
Die Here het ‘n doel 
met alles, bly op Hom 

gerig en eendag sal Hy 
jou gebede be-
antwoord. 

Wees ‘n Paul Brown, 
wees sy vrou, maak oop 
jou hart, vertrou en glo. 

Ons verlosser is met ons 
tot in lengte van dae!   

“Die gestrande ryk sakevrou” vervolg 
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Misdaad en die voorkoming daarvan het nou al so 'n afgesaagde  storie geword, dat die 

meeste mense nie eens meer daarv an wil hoor of daaroor wil praat nie. Tog het dit so 'n 
onbetwisbare deel van ons lewe geword, dat ons dit nie kan verontagsaam nie.  

 Een v an die grootste probleme is die f eit dat mense reken "Dit sal nie met my gebeur 

nie". Mense dink ook  "Ek is goed bewapen. Ek sal die v abont doodskiet". Vergeet dit 
maar. 

             Hou op jouself bluf. Onthou dat hierdie mense altyd die v olgende f aktore aan hul 

kant het.  Hulle is byna alty d in die meerderheid. Wanneer hulle jou aanval, het hulle 
reeds hul wapens gereed, terwy l jy joune nog moet uithaal. Gewoonlik is jy al 'n tyd dop 
gehou, en weet hulle of jy gewapen is of nie. Hulle weet as jy bv. Mank loop of enige 

gebrek het wat jou 'n sagte teiken maak. Jou huisbediende is moontlik omgekoop of 
gedreig of  ge-intimideer om belangrike inligting te v erstrek, soos bv. of jy 'n kluis het, en 

waar dit is. 

          Onthou ook die volgende:  Hulle kies die plek, die ty d, die tipe terrein, en om-
standighede wat hulle die beste pas. Hulle weet vooraf v an die beplande aanv al en is 
daarop v oorberei. Jy is nie. Hulle het dus alty d die voordeel van die v errassing aan hul 

kant. Jy sal eers na die aanval vir jouself afvra, waarom het ek nie dit of dat gedoen nie. 
Feit is dat 'n mens onkant betrap word, en nie altyd so vinnig aan alles kan dink nie. Dit is 

waarom hierdie mense se aanvalle byna alty d seepglad v erloop en geslaagd is. 
              Nou kom die v raag:   Wat moet ek dan doen?  Hoe moet ek verhoed dat ek net 

nog 'n statistiek word, met sulke mense oral om my?     

Ek begin tuis: 
                    Is al jou dief werings en v eiligheidshekke in 'n goeie en stewige kondisie? Is 

alle slotte reg en van goeie gehalte? Werk die straatligte in jou omgewing? Onthou 

skelms hou v an die donker en saboteer vooraf die ligte. Is jou huisnommer groot, duidelik  
en opsigtelik? Is daar duidelike straatnaamborde onder op die hoek van die straat? Die 

konstabeltjie wat v erlede maand hierheen verplaas is, mag dalk nie mooi weet waar Pog-

genpoel straat is nie. Die 5 minute wat deur hierdie soektog v erspil word mag dalk die 
v erskil tussen lewe en dood wees. Jou lewe of dood. Maak nou seker van hierdie dinge, 
en bring dit onder die aandag van die stadsraad indien dit nie reg is nie. Skakel 'n dosyn 

keer totdat hulle of mal raak, of dit regmaak. 
          Gestel jy word aangeval en kry tog geleentheid om die polisie te skakel:  Onthou 

om nie paniekerig te wees nie. Gee vinnig maar duidelik die nodigste besonderhede deur 

soos bv: die adres en dinge soos  " hulle is besig om by die Kombuisdeur in te breek. Dis 
aan die Suidekant van die huis. Ons is in die kamer aan die Noordekant v an die huis. 

Ons is net twee mense in die huis. Ek het net drie aanv allers gesien. Probeer om nie tyd 

te mors met die gee v an jou naam, Van, tellefoon nommer  en sulke onnodige dinge nie. 
Die polisie sal waarskynlik al die inligting wil hê, maar noem dat jy in lewens gev aar 

v erkeer en later al daardie besonderhede sal v erstrek. 

          Moet nie probeer braaf wees nie. Kruip eerder onder die bed weg as om hulle self 
te probeer aanvat. Onthou dat hulle waarskynlik in elk geval beter bewapen is as jyself. 

Hulle het ook nie 'n gewete nie, en sal jou doodskiet v ir die blote pret daarvan. Die enig-
ste rede hoekom hulle dikwels nie skiet nie, is omdat hulle nie wil aandag trek met die 
geraas nie. Dit sal hulle egter nie keer om te skiet as jy jou teësit of hulle bedreig nie. 

Deur Johan Nel ZS6JPN                      

Stuur jou wenke aan die redakteur of  voorsitter om hier geplaas, of  om 

in bulletins gebruik te word!  
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Cullinan 

Cullinan word gekenmerk deur sy  

sink en sandsteenhuise uit  die vroeë 

1900’s. Alle historiese geboue in die 

dorp is as nasionale erfnis verk-

laar.  

Die eerste huis op Cullinan is in 

1903 vir die algemene bestuurder 

van die diamantmyn, William 

McHardy gebou. Oaklaan 101 het  

sedertdien ‘n museum geword, 

bekend as die McHardy huis. 

Met McHardy  se afsterwe in 1913 

het  die myn vir sy  vrou en kinders 

die reg gegee om lewenslank daar te 

bly . ‘n Tyd nadat die 

twee susters Evalena 

en May , in 1984 

oorlede is, het  die 

myn die huis as mu-

seum verklaar. So 

het  wonderlike en 

oorspronklike meu-

bels, foto’s, skilderye 

en die leefwyse van daardie tyd be-

houe gebly .  

 

UIT TOEKA SE DAE 
 

Artikels uit “Die Bronberger” 

McHardy huis 



Hierna volg t ien myn kothuise wat 

vir hoërang amptenare gebou is, en 

waar Jan Harmsgat se agterplaas 

en ander ondernemings vandag is.  

Gewone werkers het  in tente gebly  

of sinkhuise wat hulle self gebou 

het . 

Sinkhuise 

Ongeveer in 1907 het  die myn vir sy 

amptenare besonderse sinkhuise in 

Mountain-ry laan gebou, of Suiker-

bossiestraat soos dit  vandag bekend 

staan.  

Hulle word 

nog almal 

bewoon en 

sedertdien is 

alle historiese 

geboue as 

nasionale er-

fenis verk-

laar. 

Suikerbossiestraat nommer 10 is so 

‘n huis. Dis die trotse woning van 

Andrew en Liza Brown wat al 12 

jaar daar bly . Volgens Liza is dit   

ook die huis waar die destydse TV-

reeks Mattewis en Meraai geskiet  is. 

Die stasiet jie waar almal op-en-

afgeklim het, was sommer tydelik 

gebou van hout op die treinspoor na 

die myn wat ongeveer 25 tree voor 

die huis is, en vandag nog in myn 

gebruik is. 

Suikerbossiestraat 12 behoort   aan 

Hugo en Maudie Wehmeyer. Hugo sê 

hulle adres is suikerbossiestraat 12, 

Maroelalaan 12 en Mountianview-

ry laan 12, want dis almal dieselfde 

huis. 

Verv olg met v olgende teenspanning  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Met erkenning aan 

  “Die Bronberger”  

Oaklaan gedurende 

1905 
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Die w inter snuffelmark het goed 
afgeloop, hoew el die koue aan-
vanklik die opkoms gedemp het. 

Almal w as w elkom: 
Die stalletjies w as oop gestel 
v ir almal om enigiets te ver-
koop, ongeag radio verw ant al 

dan nie! 

 

Selfs di e jonges het 
gekyk of daar nie 
dal k iets  vir hulle is 

nie. 

Wat baie opvalend was is die feit dat lank nadat die 

vlooimark verby was, het die oukêrels nog lank en sant 
gesels en ook so kort-kort die dames van die sosiale 

kommitee se sop & koffie opgesoek 

18 
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Amptelike opening van  klubhuis  
 

Toe die klub op 18 Februarie 1978 die klub-
huis te Visagiestraat in gebruik geneem het, 
het niemand kon droom dat dit so gou te 

klein sou word nie. Toe ons dus ‘n baie groot 
aanbod kry, kon ons dit nie van die hand wys 
nie en dit alles het gelei tot die nuwe klubhuis 

in Andries straat. 
Nou ja, by die 1ste aansig van Andries str. 11 
dink ek was almal dieselfde mening toege-

daan nl. “ laat ons liewer vlug terwyl daar nog 
tyd is” 

Pas nadat die Desember vakansie verby is, is 
daar begin om die ou afgeleefde plek te om-
skep in ‘n aanvaarbare, leefbare, bruikbare 

klubhuis. Groot en klein het met mening die 
groot taak aangepak  en die resultate is van-

dag verstommend. 

Selfs die kleinspan het nie net gespeel nie. 
Hul eie “klubhuis” is in die een motorhuis in 
gerig. (Al wat daar kort kom na my mening is 

‘n elektriese liggie sodat hul nie kerse hoef te 
gebruik nie.) 

Baie harte, hande en sakke was wawyd oop 

vir die waardevolle skenkings en met dank 

aanvaar. Na verloop van baie ure se harde 

werk was alles gereed vir die opening  op 7 
April. 

Die dames het ywerig gewerskaf en keurige 

eetgoedjies is voorberei. 
Almal het asem opgehou dat die reën nie vir 
daardie rukkie sal uitsak nie en die bietjie 

reën wat daar wel geval het, was gou weer 
afgedroog. Om 17h00 kon almal hul sit-
plekke onder die nog-druppende bome in-

neem. 
Ons ere gaste nl. Raadslid en Mev. Van 
Rensburg het ook hul sitplekke ingeneem 

nadat daar vir haar ‘n ruikertjie aangesteek is.  
Die seremoniemeester het in sy ver-

welkomingstoespraak die klubhuis vergelyk 

met die rots van Gibraltar wat vir elkeen wat 
daar verby kom ‘n bietjie rus en warmte, of 

skadu sou verskaf. Hy het gesê dat hierdie 
klubhuis stewig gebou is deur lede van Tak 

Noord Transvaal. 

Nie net deur huidige lede nie, maar deur die 
jare gelê deur almal wat op een-of-ander 
stadium met T.N.T vebind was. Hy het die 

hoop uitgespreek dat daar in die toekoms 
voortgebou sal word op hierdie stewige fon-

dament. 

Oom George 
ZS6ACQ het 

kortliks die klub se 

geskiedenis geskets 
en hy het die stads-
raad van Pretoria 

bedank vir die 
beskikbaarstelling  
van die terein. 

 

Geneem uit 
Teenspanning 

April 1979 



Met nog ‘n jaar verby, kon almal uitsien na ‘n opwin-
dende Algemene Jaar Vergadering wat die jaar by die 
Kampvuur Restaurant te Jakaranda lodge in 19de 

laan Rietfontein gehou is. 
Teen twee uur het almal hul sitplekke begin inneem in 
die konferensiekamer. Die vergadering is goed byge-

woon met ‘n duidelike kworum. 
Die groot teenwoordigheid beklemtoon die lede se ywer 
en toewyding aan ‘n wonderlike klub en stokperdjie. 
Johan Nel ZS6JPN het almal welkom geheet en Thys 
Maree ZS6MJM gevra om die AJV. te open met gebed. 
Johan het hierna ‘n breedvoerige verslag aan die lede 
voor gelees wat gehandel het oor alles wat bereik was 
en dit wat nie bereik was nie. Hy het ook genoem wat 
vir die volgende jaar beplan word.  Johan het sy kom-
mer uitgespreek oor die dinge wat maar nie wou real-

iseer die afgelope jaar nie.  
Slegs een mosie was deur Johan ZS6JPN self ingedien 
wat bespreek is. Dit het gehandel oor die Emille du 
Plessis–trofee. Johan se rede vir die verandering is as 
volg: hierdie trofee het ‘n ryk geskiedenis met reeds 

baie name op wat van sovêr as 1975 dateer.   
In die klub se grondwet staan geskrywe onder 

“klubverordinge - 9.1.1.2 “Indien die beker drie agter-
eenvolgende jare deur diesefde persoon verower word, 
word dit daardie persoon se eiendom.” Johan het gevra 
dat dit moet verander. So ‘n geskiedkundige beker 

behoort nooit in iemand se huis te staan en stof ver-
gader nie. Sy voorstel is dat indien ’n persoon wel die 

beker verower, sal ‘n ander trofee aan hom/haar 
voorsien word ter erkenning. Die voorstel is eenparig 
aanvaar. Daar is ook sewe nuwe trofee’s in gebruik 

geneem. 
Die finansiële verslag is gelewer deur Thomas 

ZS6TJS. Johan ZS6PSS het ‘n verslag gelewer oor 
ZS6JVT. Chris ZS6FCS het die vergadering ingelig 
aangaande die bedrywighede van die ontwikkelings 

trust. 
Hiena het Marten ZS6ZY as waarnemende voorsitter 

plek in geneem vir die verkiesing van die nuwe  
komitee.  

Die nuut verkose  kommitee lede is as volg; 
Voor van links na regs:Voor van links na regs:Voor van links na regs:Voor van links na regs:     
Jeugkoördineerder - Johann du Plessis ZS6PSS. 
Redakteur - Marco Nel ZS6MJ. 
Voorsitter - Johan Nel ZS6JPN. 
Vise-voorsitter &  Tesourier - Nico du Toit ZS6OI. 
Agter van links na regs:Agter van links na regs:Agter van links na regs:Agter van links na regs:     
Webmeester - Thys Maree ZS6MJM. 
Tegnies - Sam van Zyl ZS6JZ. 
Digitaal - Thomas Scott ZS6TJS. 
Sosiaal - Peet ZS6PGN. 
Sekretaris - Nick Smith ZR6NSP. 
Openbare Inligtings Beampte en SARL-skakel - Chris 
Smit ZS6FCS. 
Bulletinkoördineerder - Chris van Eeden ZS6CVE. 
Baie dankie aan die uittredende komitee & veels geluk 
aan die nuwe kommitee. Alle voorspoed vorentoe. Hou 

ons klub se naam hoog! 
Hierna het Kobus Botha ZS6KOB die volgende     

toekennings uitgedeel:  
Radioamateur van die jaar trofee (  geskenk deur 

Johann du Plessis ZS6 PSS en voetstuk deur Johan 
ZS6 JPN) (MRK se hoogste eerbewys)                          
Johan Nel ZS6 JPN. 
MRK Toring-trofee:   (MRK 2de hoogste eerbewys)   
Pieter Scholtz    ZS6 LC. 

Emille du Plessis-trofee  (MRK 3de hoogste eer-
bewys) Sam van Zy l  ZS6 JZ. 
Nylstroom-trofee  (Bulletin inrapportering)           
Erens Swanepoel ZS6 EFG. 
Retief de Bruyn-trofee  (Teenspanning bydrae trofee) 

Theo Oosthuizen  ZS6 ATO. 
ZS6ACQ   Senderjag en BHF/UHF Trofee         

Marco Nel   ZS6 MJ. 
BHF Wisseltrofee  (vêrste BHF/UHF konta k)       
Quartus de Witt  ZS6 QDW.      

Meelewendheidskild  Nick Smit   ZR6 NSP. 
Dames-trofee  Louise Scholtz: lv van  Pieter  ZS6 
LC. 
Digitaal-trofee (geskenk deur Japie Nel ZR6 JN):   
Hannes Enslin  ZS6 JDE. 

Sosiale-trofee(geskenk deur Johann du Plessis  
ZS6 PSS):   Jenny  Nel ZS6 JWN. 
Bulletins / herleidings-trofee  

Chris van Eeden ZS6 CVE. 
Bulletin bydraes-trofee. Johann du Plessis  ZS6 PSS 

Vertoonvensters-trofee(Geskenk deur Johan Nel  
ZS6 JPN) Nico du Toit ZS6OI. 
Projekte trofee Thomas Scott    ZS6 TJS. 
Opleiding-trofee Hein Venter   ZS6 HDV. 
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Redakteurs van Teenspanning.           
(Geneem uit teenspanning September 2008) 
1964 — 1974    Christo Viljoen ZS6HX 

                          Heins du Preez ZS6NS 
                          Harry Blomerus ZS6BDZ          
   Roelf Kloppers ZS6ATK 

                  Steve Schmidt  ZS6AWH 
                   F Amsenga ZS6YV            
1975 — 1976     Frans du Rand ZS6BAC 

1976 — 1980    Anna Steytler ZS6ATN 
1980 — 1981      Gert Louw ZR6FG 

1981 — 1982      Anna Steytler ZS6ATN 
Jul — Okt 1982   Francois Steyn ZS6AGX 
Nov 82’  — Jun 83’    Tina van Zyl ZS6BVG 

1983 — 1984      Joff Papenfuss ZS6EY 
1984 — 1985      Tina van Zyl ZS6BVG 
1985 — 2009     P ieter Scholtz ZS6LC 

As nuwe Redakteur van Teenspanning, voel ek 

ietwat verontreg. Ek glo regtig nie dat ek eens kan 
mik waar Oom Pieter ZS6 LC getref het nie. Met 
31 jaar ononderbroke diens as Komiteelid, 24 jaar 

ononderbroke as Redakteur van Teenspanning, en 
ook nog 31 jaar as Argivaris van MRK en TNT, is 
die rekord voorwaar hoog gestel. 

Oom Pieter het egter besluit om nou die leisels van 
die Teenspanning te oorhandig, sodat hy meer tyd 
kan spandeer aan die argiewe van MRK. Met die 

koms van die rekenaar en digitale data-berging, is 
daar nou 'n enorme taak wat verrig moet word. 
Daar is kaste vol leërs met 45 jaar se bandopnames, 

notules, Teenspannings, ledelyste en ander belan-
grike dokumente wat in nuwe formaat vir die 
nageslag bewaar moet word. Oom Pieter, ons kan 

maar net langs hierdie weg vir jou baie dankie sê 
vir dit alles, en jou alle sterkte toewens vir die 

enorme taak wat voorlê. Woorde kan nie ons 
opregte dankbaarheid beskryf nie. 
Ek beloof as nuwe (groentjie) Redakteur van Teen-

spanning, om altyd my beste te lewer om 'n interes-
sante nuusblad vir ons lede en ander belangstel-
lendes te kan saamstel, en nuus en inligting so 

akuraat as moontlik te publiseer. 
Dit is egter 'n baie groot taak, en ek sal werklik baie 
afhanklik wees van bydraes deur ons lede en alle 

belangstellendes. Dit is veral bydraes van Tegniese 
aard wat baie verwelkom sal word. Saam kan ons 
die voortbestaan van 'n trotse Teenspanning verse-

ker. 
Marco Nel ZS6 MJ    73’s 

Johan ZS6JPN oorhandig tydens die 

2009 AJV. die spesiale trofee aan 

Pieter ZS6LC. 

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

enige trofee ontvang het nie.          
Hierna is groep foto’s geneem van die uittredende en die nuwe 
kommitee’s. Daar is ook ’n groepfoto van die trofeewenners 

geneem. Hierna het almal nader geskuif vir ‘n heerlike drie-gang 
maaltyd deur die meesters van die Kampvuur Restaurant. 
Almal het hulself terdee geniet en tot laat-aand gekuier. 

 
Hartlike dank gaan aan Jenny ZS6JWN en Johan 

ZS6JPN vir al die reelings en voorbereiding wat gelei het 
tot hierdie aangename aand. 

RAE Eksamens              Paul ZS6PR 

Echolink                        Chris ZS6 FCS 

Hulp met Herhalers          Johan ZS6 JPL 

40m Herleiding                Johan ZS6 NF 

20m Herleiding   Pieter ZS6BVT 

SARL HK Bulletin       George ZS6NE 

Integnet                          Marten  ZS6 ZY 

Bemarking                       Hester van der Walt 

Gasspreker                       Thys   ZS6 MJM 

Klub Bulletins                  Coba  ZR6 CMA 

Jong Amateur                  Dillen  ZU6 D 

Hulp verlening                 Roelf ZS6 ARR 

Hulp verlening                Cecille ZS6 CJR 

Hulp verlening                Andriëtte ZS6 AN 

Hulp verlening                Marnix  ZS6 MCM 

Hulp verlening                Peet  ZS6 PGN  
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KAN MY KRAGBRON VOLDOENDE AMPERE LEWER ? 

 

 1. Die kring diagram hieronder is van ‘n elktroniese las vir ‘n kragbron. Ek het    
 dit die eerste keer by George ZS6NE, en toe weer by  Roy ZS6MI gesien. 

 2.   Ek het ‘n paar stelle volgens die kring diagram hieronder gebou, en die ge-
 bruikers is baie tevrede met die resultate. 

 3.   Die beginsel waarop die kring gebasseer is, is bloot dat die eerste PNP. Tran
 sistor, dws. die een waaraan die basis aan die tien of meer draaie 100 ohm 

 verstelbare weerstand verbind is. Namate die basis al nader aan die positiewe 
 kant (dws. die weerstand na grond of minus word al hoe groter)verstel 

 word, word die volgende klomp transistors al hoe meer aangeskakel en laat 
 dus ‘n groter stroom vloei. 

 4.   Afhangende van hoe ‘n groot stroom u van plan is om te meet gebruik ek 
 maar die duim reel en laat plus minus 5 ampere vir elke 2N3055 toe. Die een 

 wat ek tans gebruik om kragbronne mee te toets het ses 2N3055’s. Die 
 Marchwood en ARRL. kragbron wat 30 ampere kan lewer kan vir ‘n baie 

 kort rukkie (plus minus 1 minuut) met die ses transistors getoets word. 
 5.   Vansel fsprekend is dit raadsaam om die toetsapparaat rondom so ‘n groot 

 hitte afleier as moontlik te bou. Onthou net om elke keer die verstelbare weer
 stand terug te draai sodat die basis van die eerste transistor so na as moontlik 

 aan die negatief of grond verbind is. Dit sal verhoed dat ‘n 5 ampere krag
 bron met ‘n 30 ampere las aangeskakel word. 

 6.   Die duim reel wat ek gebruik by kragbronne is dat dit nie meer as 1 volt van 
 onbelas tot volbelas moet val nie.    

 7.  Ek veneem graag of iemand hierdie toets apparaat al met ‘n enkele mosfet 
 gebou het ? 

                                               73’s de Theo Oosthuisen ZS6ATO 
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Please Touch me …… 

 
If I am your child … please touch me. 
Persist; find ways to meet my needs. 

Your goodnight hug helps sweeten my dreams 
Your daytime touching tells me how you really  feel. 

 
If I am your teenager … please touch me. 
Don’t think because I’m almost grown, 
I don’t need to know that you sti ll care. 

I need your lov ing arms; I need a tender voice. 
 

If I am your friend … please touch me. 
Nothing lets me know your care like a warm embrace. 

A healing touch when I’m depressed assures me 
I am loved, 

And reassures me that I’m not alone. 
Yours may be the only  comforting touch I get 

. 
If I am your life’s partner … please touch me. 
You may think that your passion is enough, 
But only  your arms hold back my fears. 

I need your tender reassuring touch, to remind me 
I am loved just because I am me. 

 
If I am your grownup child … please touch me. 
Though I may have a family  of my own to hold. 

I still need mommy’s and daddy’s arms when I hurt 
As a parent the v iew is different; I apprec iate you more. 

 
If I am your aging parent … please touch me. 

Hold my hand, sit close to me, give me strength; 
And warm my tired body with your nearness. 

Although my skin is worn and wrinkled, it loves to be stroked… 
don’ t be afraid. 

Deur Andriette ZS6AN 




