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KLUBSAKE 
ROEPSEIN ZS6MRK 

HERHALER  145.750MHZ 51.750MHZ  438.750

 438.575MHZ 

POSBUS  13653, PRETORIA, 0135 

BANK   ABSA, TJEK REK. 060016020, TAK  335045 

WEBBLAD  http://zs6mrk.org 

E-POS   sekretaris@zs6mrk.org 

BULLETINS  SONDAE: 11H15 145.740 MHZ FM, 14.250 MHZ USB 

   7.063 MHZ LSB,  ECHO LINK VIA ZS6FCS 

Bestel u nuwe klubhemp nou! 

U kan u nuwe klubhemp, soos by die klubbyeenkoms vertoon, nou by 

Louw, ZS6LME bestel. Die koste beloop R200 per hemp. Die gewone 

groottes is beskibaar. Betaal u geld in by MRK se bankrekening (soos on-

deraan die bladsy getoon) en gee duidelik u naam, roepsein en grootte 

van die hemp. Stuur ook 'n epos na sekretaris@zs6mrk.org . Voorbeeld: 

Sou Louw 'n hemp bestel sal hy dit soos volg toon op die betaling: "Louw 

ZS6LME 5XL". Myself, Thys, se bestelling sal soos volg lyk: "Thys ZS6MJM 

Spring gou - die eerste klompie is alreeds afgelewer. 

50 

EERSTE KLUB VERGADERING IN 2014 

18 JANUARIE BY DIE KLUBHUIS 

Die kommitee vergadering begin om 12h00 

Bring asb n bordjie eetgoed saam. 

 
Klubgelde is nou betaalbaar 

R120 per lid , R150.00 per gesin. 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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ZS1XD 

Oom Roeloff is een van ons gereelde luisteraars op 20 Meter 

Hier is so n ietsie oor hom. 

Gebore te Nieu Bethesda op 26 Julie 1929 (in dieselfde straat as die Uilhuis) , as die sewende van 
tien kinders, waar ek my eerste 8 lewensjare deurgebring het.  Gedurende 1937 verhuis ons na 
Graaff-Reinet waar ek matrikuleer aan die Hoër Volkskool einde 1946. Hierna skryf ek by 'n 
ouditeursfirma in as klerk en volg 'n loopbaan in releningkunde en ouditkunde.  Op 18 Desember 
1954 tree ek in die huwelik met Susanna du Preez en ons sal ons 59ste herdenking DV op 18 De-
sember 2013 gedenk. Uit ons huwelik is twee seuns en een dogter gebore. Die oudste seun is op 10 

Julie 2013 in 'n motorfiets ongeluk oorlede. 

Ek en my gesin is baie lief vir die natuur en buitelewe, baie lief vir kampeer, stap en fietsry, en ek het 
self 11 Argustoere agter die blad (1990 - 2000). Ons was ook vir tientalle jare baie nou by die Voortrek-
kerbeweging betrokke.. Die belangstelling in radio het begin met burgerband maar het vinnig gevor-
der na amateur radio en ek het my lisensie in 1981 gekry.  My jonger seun, Deon het kort op my hakke 

gevolg en hou tans  die roepsein van ZS1D sowel as sy amerikaanse roepsein van K6WH.. 

Eers baie laat in my lewe het ek met die rekenaar kennis gemaak. Die nuwe ontwikkeling het my 
belangstelling geprikkel en ek wou graag my kennis in die rigting verbreed en so het ek geleer om 

my eie programme te ontwikkel. 

As gevolg van die verswakkende toestande op HF, is my aktiwiteite beperk tot Plaaslike kontakte en 

geniet ek dit om op sondagoggende na MRK se nuusuitsendings te luister. 

73 

Roelof 
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 benodig 
1 ½ to 2 kg volstius nek 
4 dik snye tuisgemaakte ba-
con 
2 Wortels in ringetjies gesny 
1 Groot ui in kwarte gesny 
2 huisies knoffel 
Sout 
Swart peper 
Origanum 
2 naeltjies 
½ teelepel droë coriander 
1 teelepel origanum 
2 glase rooiwyn 
Worcestersous 

 
Sny die bacon in klein stukkies, braai in die olie, voeg die volstuis 
by en braai to bruin, gooi bietjie worcestersous oor en braai nog 
'n bietjie. Voeg die rooiwyn by voeg dan die wortel, knoffel,ui en 
speserye by, bring die wyn tot kookpunt, verlaag die hitte en laat 
simmer vir omtrent 3 ure. Kyk elke nou en dan of daar nog ge-
noeg vloeistof in die pot is, indien nie, voeg bietjie water by. Na 
so 3 ure behoort die vleis los te kom van die bene, verwyder die 
vleis van die bene, proe aan die vleis en pas die geur aan indien 
nodig. 
Neem 'n pastei bak, smeer en lê uit met deeg pastei, vul die deeg 
met die volstruis vleis, maak die bokant toe met deeg, druk gaat-
jies in die deeg, verf met geklitste eier en bak tot goudbruin. 
Geniet met 'n lekker bottel rooiwyn 
Lekker eet 

VOLSTRUISNEK PASTEI 
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KLASIE EN OOM FANIE 

D it is bloedig warm op oom Fanie se plot, n warrelwind is besig om 

alles vol rooi stof te blaas terwyl dit stadig oor die plot beweeg. Oom 

Fanie se groente hang en lyk moeg soos die son ongenadelik alles  on-

der hom verdor. Oom Fanie is juis besig om sy groente nat te ly in n 

poging om hulle te red uit n dam wat ook nie meer baie water in het 

nie. Oom Fanie wonder hoe lank hy nog die groente sal kan natlei met 

die bietjie water wat nog oor is in die dam. Hy maak sy sakdoek nat in 

die water en vee die stof van sy gesig of en kyk smekend boontoe om 

te sien of daar nie dalk net n paar belowende wolke is nie, hy sug 

kliphard van teleurstelling, sit sy sakdoek terug in sy sak en loop aan na 

die volgende voor.  Hy hoor n gedreun en sien dat dit Klasie is wat met 

sy motorfiets in n stofwolk aangery kom. Oom Fanie is opgewonde oor 

die geselskap wat nou by hom opgedaag het. Klasie maak sy motorfiets 

staan en stap nader met n uitgestrekte hand om oom Fanie te groet. 

Oom Fanie groet vir Klasie met hand wat vol modder is met n stemtoon 

wat n mens sal laat dink dat daar dood in die famielie is . Dit is hierdie 

jaar baie droog Klasie, ek weet nie of ek en die an-

der die boere veel langer sal kan uithou nie , se 

oom Fanie. Jy weet Klasie ek wil vir jou se dat  dit  

baie erger was op my oorlede pa se plaas. Klasie 

weet dadelik dat oom Fanie nou vir hom n storie met s n bietjie vet aan 

gaan vertel en maak hom tuis op n miershoop. Nou hoe droog was dit 

dan oom Fanie, vra Klasie belangstellend. Weet jy , dit was so droog 

daardie tyd dat ons die koeie met stofsuiers moes melk verduidelik 

oom Fanie.  
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Het ek oom Fanie nou regverstaan, het oom hulle die koeie met stofsuiers ge-

melk?  Ja man jy het reggehoor ons het die koeie met stofsuiers gemelk, jy moet 

verstaan dat dit so droog was dat die koeie net poeiermelk kon lewer. Dit is waar 

Poeiermelk vandaan kom se oom Fanie met n oortuigende stem. Dit wys jou nou 

net, n mens is nooit te oud om iets te leer nie se Klasie terwyl hy alles moet toe 

knyp om himself nie in die moeilikheid te giggle nie.. 

Hoe gaan dit met die radios? vra oom Fanie. Dit gaan onder omstandighede goed 

oom, ek het darem nou my seantenna swr onder die knie en hy werk pragtig. Ek 

gesels nou gereeld met die ouens wat aan daardie klub ZS6MRK n Pretoria be-

hoort,oom Fanie weet hulle is nou n gawe klomp ouens op die lug, ek gaan hierdie 

nuwejaar ook by hulle aansluit, dit is nou n agtermekaar klub daardie se klasie ter-

wyl hy sy kop op en af knik. Ek is bly jou antenna werk so mooi , se oom Fanie.  

Klasie vra vir oom Fanie of hy nie aan hom wil verduidelik wat stroom in n kring is 

nie. Oom Fanie maak sy keel skoon en se dat dit baie ingewikkeld is en dat hy dit 

sal probeer verduidelk hoe hy dit self verstaan. 

 Kom Klasie se oom Fanie, kom ons loop loop na die dam toe sodat ek vir jou kan 

verduidelik wat stroom is. Wanner hulle by die dam aankom loop oom Fanie tot 

by die dam se uitlaat. Die dam se uitlaat het n reuse uitlaatklep wat die vloei van 

die water beheer. Hier is nou n mooi voorbeeld van stroom se oom Fanie. Klasie jy 

moet verstaan dat die twee faktore wat stroom beinvloed is die weerstand en die 

volt in die sroombaan. Oom Fanie se dat Klasie nou die klep van die dam heelte-

mal moet oopmaak. Klasie maak die klep oop en sien dat die water sommer oor 

die lyvoor spuit. Wat sien jy nou? Klasie  vra oom Fanie. Klasie se dat die water so 

lekker spuit omdat daar die klep nie weerstand bied nie, presies se oom Fanie op-

gewonde, dit is presies wat gebeur, draai nou die klep amper heeltemal toe, Klasie 

draai die klep amper heeltemal toe en sien dat die water nou baie minder deur 

die pyp vloei. Oom Fanie vra vir Klasie wat nou gebeur het. Klasie verduidelik dat 

die weerstand nou baie meer is en dat die water  of stroom nou minder vloei. Nou 

dit is dieselfde met die volts, se oom Fanie. 
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So beinvloed die volts van die kring ook die sroom wat in die kring vloei, Sou ons 

nou die digdheid wat volt voorstel van die water kon verander na baie hoog sodat 

die water so dik soos stroop se oom Fanie, sal die stroom ook minder word en 

andersom sou die stroom meer wees. Baie dankie oom, se Klasie, oom Fanie jy 

verduidelik alles op so n mooi manier almal behoort dit te verstaan. Dankie Klasie 

se oom Fanie, ek is bly jy verstaan die stroom storie nou.  

 Oom Fanie maak sy keel lekker lank skoon wat vir Klasie n teken is dat oom Fanie 

nou gereed maak om n storie te vertel en gaan sit langs oom Fanie op die dam-

wal waar hy gereedmaak om met sy storie te begin. 

Jy weet Klasie , se oom Fanie, in die oorlog het daar snaakse dinge gebeur, soos 

toe ek n opdrag gekry om elektrisiteit deur die woestyn na ons kamp toe aan te 

le. Ek het aan alle moonlike idees gedink maar ek kon net nie aan n oplossing 

dink nie, tot een aand toe ek die trein hoor. Om n lang storie kort te maak ge-

bruik ek toe die treinspoor om elektrisiteit van die stad na die kamp toe aan te le. 

Dit het uitstekend gewerk. Al problem was dat die ligte so nou en dan geflikker-

wanner die trein op die spoor ry. Maar soos dit nou gaan het die Duitsers  dit on-

gelukkig uigevind nadat derduisende duitse soldate doodgeskok is toe  hulle op 

die treinspoor gespeel het. Die Duitsers het toe maar die spoor opgeblaas, dit is 

ook hoekom hulle al die treinspore opgeblaas het sover hulle weggehardloop 

het, vir net ingeval ons weer elektrisiteit op die spore sit. Klasie wil uitbars van 

die lag en moet maar knyp vir al wat hy werd is met sy lopende maag, hy groet 

vining. Hy kies die hase pad met sy motorfiets  sodat hy by die huis kan kom. 

Oom Fanie waai vir hom en nooi hom weer uit om gou weer te kom kuier. 

 

Deur Pieter—ZS6BVT 



 9 

Die siel van die waters... 

Die unieke eienskappe van daardie onvergelyk-
like verbinding van waterstof en suurstof – en 

die rol van water in die menslike liggaam 

nie dink nie aldag hoe absoluut afhanklik ons van water is nie – en hier praat ons nie net van drinkwater nie. 
Trouens, alle lewende dinge bestaan hoofsaaklik uit hierdie wondervloeistof. ’n Pasgebore baba is byvoor-

beeld sowat driekwart water en ’n volwasse man omtrent twee derdes. 

Boonop het water ’n reuse-invloed op die weer en die klimaat, om nie te praat van hoe dit oor derduisende 
jare heen groot berge laat verbrokkel en harde gesteentes in nuttige grond laat verander nie. Benewens as 
drinkwater gebruik ons water ook vir kook, was, verhitting, die blus van vure, die behandeling van siektes en 

op talle ander maniere. 

Water het ’n aantal heel uitsonderlike eienskappe – alles vanweë die unieke rangskikking van die atome 
(waterstof en suurstof) in ’n watermolekule. Dit maak water onder meer baie “lief” vir ’n groot menigte ander 

stowwe in die skepping. 

Só los meer dinge byvoorbeeld in water op as in enige ander bekende vloeistof. Dis juis omdat dit so ’n goeie 
oplosmiddel is en ook vuilighede oplos dat ons dit gebruik om mee te was. Maar wat nog baie meer sê: in die 
natuur help minerale wat in water opgelos het om plante en diere (en natuurlik ook die mens) te voed. Sonder 

hierdie eienskap van water sou lewe, soos ons dit ken, eenvoudig nie moontlik gewees het nie. 

Nog ’n uitsonderlikheid van water is dat dit in ’n soliede toestand (as ys) ’n geringer digtheid het as in sy 
vloeibare vorm. Gewoonlik gebeur dit net mooi andersom met ander stowwe. Maar omdat ys ligter as vloei-
bare water is en dus daarop dryf, is die aarde eweneens ’n leefbare plek. As ys gesink het, sou ons riviere, 
mere en die see mettertyd massiewe ysblokke geword het en sou daar weinig, indien enige, lewe op ons 

planeet gewees het. 

En dan het water ’n hoë sogenaamde latente warmte. Waarop dit neerkom, is dat water meer hitte per volume 
as omtrent enige ander gewone stof in hom kan opgaar en sy hitte stadig afgee. Op ’n mikroskaal help dit om 

jou liggaamshitte te reguleer en op ’n makroskaal om die klimaat gematig te hou. 

Omdat water soveel hitte absorbeer om in ’n damp te verander, het waterdamp-molekules ’n uiters hoë ener-
gie. Dit is hierdie eienskap wat stoom ’n praktiese kragbron maak. Selfs die rekenaar hier voor jou werk bes 

moontlik met krag wat êrens deur stoom opgewek is! 

Water is ook kohesief of saamklewend, wat beteken dat watermolekules geneig is om, tot ’n sekere punt, aan-
mekaar vas te kleef. Baie insekte en waterspinnekoppe benut die sogenaamde oppervlakspanning op kuile 
en panne om op die boonste “vliesie” van die water rond te skarrel. Selfs ’n naald sal op water dryf as ’n 
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Seep en ander reinigingsmiddels verminder die oppervlakspanning van water, waardeur die water nader ge-

bring word aan die voorwerpe wat skoongemaak word. 

Terloops, geweet dat jy selfs ’n bootjie van papier of karton met die ''krag'' van seep op wa-
ter kan laat rondvaar? Doen gerus hierdie interessante proefneminkie. Druk ’n stukkie seep 
aan jou bootjie se agterkant vas en laat dit stil op die water dryf. Die seep verminder die op-

pervlakspanning agter – en die spanning voor trek die bootjie vorentoe!  

En dan, op ’n ietwat meer gevorderde vlak, is daar water se vermoë tot disassosiasie. Die vorming van klein 
hoeveelhede ione van waterstof (H+) en hidrosiel (OH-) is belangrik vir lewende wesens omdat die hoeveel-
hede ione in die oplossings binne-in organismes die vorm en funksionering van baie van die molekules 
beïnvloed. Die konsentrasie van waterstof-ione in ’n oplossing is so belangrik dat wetenskaplikes ’n spesiale 

Water en die menslike liggaam 

DAAR is geen voedingstof wat so belangrik vir die menslike liggaam is as water nie. Die gemiddelde mens 

kan sowat veertig dae – of dalk so iets meer – sonder kos leef as hy moet, maar indien hy langer as drie tot vyf 
dae lank geen water inkry nie, sterf hy. 
 As jy 60 kg weeg, is dit ontnugterend om daaraan te dink dat die “droë” bestanddele in jou samestelling maar 
net ’n skamele 20 kg swaar is. Die orige 40 kg van jou massa is water. Dit beteken dat jy darem solieder is as 
’n jellievis met sy 95 persent water, maar steeds dat twee derdes van jou stoflike self per gewig in ’n vloeibare 
toestand is!Meer as vier vyfdes van ons bloed is water en sowat driekwart van ons brein en spiere. Water is 
die hoofbestanddeel van al die vloeistowwe in die liggaam, waaronder speeksel, maagsap, gal, spysverter-
ingsappe en afskeidings van die ingewande. Vir feitlik elke liggaamfunksie word water benodig. Dit help om 
noodsaaklike voedingstowwe na al ons selle te vervoer, bevorder sirkulasie en vertering, en help om metabo-

liese afvalstowwe weg te voer, soos melksuur, ureum, urinesuur en ammoniak. 

Ons longe het water nodig sodat die slymvliese klein deeltjies in die lug kan vasvang wat andersins die longe 
sou irriteer. Water is ook vir ons noodsaaklik om te kan sweet, sodat ons afgekoel kan word as oorverhit raak. 

Wat meer sê, elke liewe sel in die menslike liggaam benodig sy eie hoeveelheid van die lewegewende vog. 

Dit spreek omtrent vanself dat ’n mens moet sorg dat jy genoeg water inkry om jou liggaam optimaal te laat 
funksioneer. Hoeveel nou eintlik “genoeg” is, hang nie net van die persoon se eie massa af nie, maar ook van 
hoe aktief die persoon is, hoe warm of vogtig dit op daardie dag is, en dies meer. Só kan die behoefte wissel 
van een tot sewe liter water per dag, wat nie net uit die kraan getap word om te drink nie,  maar ook uit kosse 
en sappe ingekry word.Nogtans word minstens ses tot sewe glase water per dag – of nagenoeg twee liter – 

deur baie kenners beskou as die minimum om ’n behoorlike hidrering van die liggaam te verseker. 

Die toestand waar ’n watertekort in die liggaam ontstaan omdat ons te min daarvan inkry, staan bekend as 
dehidrasie of ontwatering. Dit gebeur gewoonlik weens abnormale vloeistofverlies weens diarree of ooreising 

by byvoorbeeld sportbyeenkomste. 

As gevolg van die gelyktydige verlies van liggaamsoute (natrium en kalium) kan die uiters uitgeputte slagoffer 
ook naar wees en spierkrampe ondervind. In die ergste gevalle kan lyers wat nie reg behandel word nie, yl-

hoofdig raak, terwyl die bloedsomloop en nierfunksie gaan staan. Dan volg die dood. 

Die teenoorgestelde van ontwatering is ’n toestand wat watervergiftiging of hiperhidrasie genoem word. Dit 
kan op sigself noodlottig wees. Die breinfunksies word ontwrig deurdat te veel water gedrink word waardeur 

die normale ewewig van elektroliete in die liggaam grootliks versteur word. 

Normale, gesonde mense het egter min te vrees dat hulle te veel water sal inkry. Byna alle sterftes weens wa-
tervergiftiging was by waterdrinkkompetisies waar deelnemers meer as tien liter water binne ’n paar minute 
probeer drink het – of waar mense lank en bitter intens geoefen het en slegs massas water weggesluk het 

sonder dat hulle ook verlore elektroliete probeer vervang het. 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 

Ek begin die nuwe jaar 2014 , met die wete dat God in hierdie jaar is, 
gevolglik is net die goeie daarin opgesluit. Ek begin die nuwe jaar ver-
vul met geloof, vertroue en n vreugtevolle verwagting. 

In hierdie nuwe jaar verwag ek net die goeie. Ek verwag meer geluk, 
meer gesondheid, nuwe krag en vryheid. Ek verwag om nuwe vriende te 
maak, ek verwag nuwe geleenthede, nuwe idees. 

Ek begin hierdie jaar opnuut met die Here. Ek verwerp ou uitgedi-
ende gedadagtevorms. Ek verander ou gewoontes. Ek laat ou beperk-
ing vaar. Ek hernu my lewenswyse. 

Ek dank God vir hierdie geleentheid om n nuwe begin te maak. Met 
die hulp van die Here laat ek die beperkings die verlede vaa en gryp 
die goeie aan. Beangste gedagtes berou en pynlikke herinneringe het 
geen plek meer in my verstand nie. Hulle het verby gegaan. 
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Mag hierdie nuwe jaar n baie geseende en voorspoedige 

jaar vir ons almal wees 

 

Onthou asb om vir ons n paar fotos van julle vakansies aan 

te stuur sodat ons almal daarin kan deel 

 

Hierdie jaar gaan die klub onder groot druk geplaas word 

met die reel van die SARL se AJV. Almal moet asb deelneem  

Om die druk ligter te maak. 
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