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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 

   WOENSDAE: 19H30 145.750 MHZ FM, 3.640 MHZ LSB 

DATUMS OM TE ONTHOU 

Datums kan soms verander en ander 

word gereeld bygevoeg, luister na ons 

bulletins of volg ons op bakkiesblad. 

2 NOVEMBER   ARL RaDAR  Kompetisie 

10 NOVEMBER   PEARS HF Kompetisie 

16 en 17 NOVEMBER  SARL  Nationale Veld dag 

23 en 24 NOVEMBER   CQ WW DX GG Kompetisie 

1 DESEMBER   SARL DIGITALE Kompetisie 

Ons sal die naweek van 15 tot 17 November weer deelneem aan die HF Velddag en dit terselfdertyd 
kombineer met ons jaarafsluiting in die vorm van 'n bring en braai (bring vleisie, bygereg, stoelle en 

eetgerei). Kole, pap en sous sal verskaf word. Ons sal weer by Kleinfontein wees. 
Dagbesoekers is gratis, Tentkampering is R50/nag en R80/nag vir 'n karavaan. Laat weet gerus vir Sam, 
ZS6JZ, (082 819 5963) indien u die afsluitingsbraai gaan bywoon of gaan kamp. Dit sal vir hom en Peet 

help om die beplanning te doen. 
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KOMITEE :   
 

VOORSITTER  

Thys Maree ZS6MJM. 082-5656087. 

mareemj@intekon.co.za  

ONDERVOORSITTER  

Brayn Jacobs ZS6YZ. 083-2559786.  

bjacobsza@gmail.com  

SEKRETARESSE  

Irene Myburg 

TESOURIER  

Louis Mitchell. ZS6LWM. 082-5583817.  

Louis.mitchell@wol.co.za  

WEBMEESTER  

Thys Maree ZS6MJM. 082-5656087. 

mareemj@intekon.co.za  

TEGNIESE KOöRDINEERDER  

Sam van Zyl. 082-4472081.  

Sam.zs6jz@gmail.com  

DIGITALE RADIOWERKING  

Hannes Enslin ZS6JDE. 082-7839275  

zs6jde@mweb.co.za  

BULLETIN KOöRDINEERDER  

Johann du Plessis ZS6PSS. 082-4461581  

telesat@cybersmart.co.za  

SOSIALE KOöRDINEERDER  

Peet Greyling ZS6PGN 

SKAKELBEAMPTE  

Chris Smit ZS6FCS. 082-4641007  

smits@smitvdmerwe.co.za  

REDAKTEUR  

Pieter vd Walt ZS6BVT 0823744374 

vdwaltph@mweb.co.za 
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2013 - Van Pieter - ZS6BVT 
Mrk het weereens ŉ goeie suksesvolle jaar gehad. Ons lede tal het 

gegroei, ons finansies lyk goed  en oor die algemeen het dit goed met die 

klub gegaan.  Die toonbordjie wat ons bemark, het goeie resultate 

opgelewer soveel so dat ons weereens ŉ aantal bordjies moet vervaardig, 

dankie aan Thys en Brian vir hul harde werk. Ons het ook ŉ splinternuwe 

Klub hemp gekry  wat deur Lou ontwerp is, en die lede wat alreeds hul 

hemde dra lyk sommer spoggerig, dankie Lou vir jou moeite met hemde. 

Al ons vergaderings se bywoning was goed en was toegespreek  deur 

uitstekende sprekers, dankie aan almal wat gesorg het dat daar  altyd iets 

te ete was na die vergadering. Ons AJV  was ŉ baie gesellige geleentheid, 

die kos was lekker, die pryswenners het dit verdien, en die gekose 

komitee is reg vir die jaar wat voorlê, dankie Anette  en Brian vir jul 

reëlings by die restaurant. Ons het ook deelgeneem aan ŉ kompetisie of  

twee wat baie suksesvol was. Baie dankie ook aan die nuusspan onder die 

vlerk van Johan, en lede wat bygedra het tot die bulletin. Baie dankie ook 

aan al die nuuslesers wat ons bulletin baie populêr maak oor die hele 

land, Baie dankie ook aan al die herleistasies wat seker maak dat almal na 

ons bulletin kan luister. Baie dankie aan die komitee  en almal wat gehelp 

het om 2013 suksesvol te maak.  

Baie mense is alreeds besig om te beplan vir die welverdiende vakansie 

gedurende Desember.  Onthou asb om die motor mooi na te gaan voordat  

ŉ lang tog aangepak word, voorkom dat ŉ probleem met die voertuig jou 

welverdiende vakansie bederf. Maak ook asb seker dat jy alles inpak wat 

moet saamgaan.  

Baie voorspoed aan al die jongmense en studente wat  alreeds eksamen 

skryf, veilig ry aan almal wat weggaan, ons sien julle weer volgende jaar 

 

Geseënde Kersfees ! 
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Roosterkoek is nog altyd deel van ons tradisie. Dis maklik, vinnig en heerlik. Hier is ‘n resep om roosterkoek te maak vir enige 

braai of kuieraksie.  

 

Bestanddele  

400g koekmeel 

25g margarien of botter 

5ml sout 

10ml suiker 

5ml paprika  

± 200ml louwarm water 

10g kitsgis 

 

Metode 

1.    Meng die meel, sout, suiker en paprika saam, voor die botter bygevoeg word. Vryf dit met jou vingerpunte in tot dit soos 

broodkrummels lyk.  

2.    Gooi die kitsgis by 

3.    Gooi nou die louwarm water by en meng tot dit ‘n bol deeg vorm. 

4.    Nou kom die harde werk, knie die deeg tot dit glad en elasties is. 

5.    Bedek en laat staan in ‘n warm plek om te rys. 

6.    Sodra dit in grootte verdubbel het, knie dit ‘n tweede keer en verdeel om die roosterkoeke te vorm. 

7.    Laat hulle ‘n tweede keer rys voor hulle na die vuur geneem word. 

8.    Plaas op magtige kole en braai tot gaar. Draai gereeld om sodat altwee kante gaar word. 

9.    Afhangende van die hitte van die kole sal dit tussen 20-30 minute neem. Indien jy nie seker is of hulle gaar is nie, tik lig-

gies met jou hand, ‘n gaar roosterkoek sal hol klink. 

10.    Bedien met kaas en konfyt 

 

Wenk: Voeg 100g poeier biltong by die meel om dit ekstra geur te gee. 
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Reken net! 

Die fantastiese geskiedenis van die rekenaar 

 

Vandag lewe ons in die eeu van die rekenaar—asof dit die natuurlikste hulpmiddel ter 
wêreld is. Maar agter die ingewikkelde masjien 
wat jou in staat stel om hierdie woorde te lees, lê 
’n lang en fassinerende geskiedenis... 
  
   

REGS: Die wêreld se eerste volledig elektroniese digitale 
rekenaar wat in die 1940's die lig gesien het—die 
sogenaamde ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 

Computer). Dit het ’n paar vertrekke vol gestaan. 

’n GREEP (Engels "byte") is ’n eenheidjie van inligting op ’n rekenaar. Elke greep, wat uit agt 

sogenaamde bisse (Engels "bits) opgebou is, stel ’n data-eenheid soos ’n letter of ’n syfer voor. 
Maar hoe groot is ’n bis, wat die basis van dit alles vorm, dan nou eintlik? 
 
Wel, iemand het al bereken dat, toe rekenaars rondom 1950 nog met vakuumbuise toegerus was, 
een bis darem so min of meer op ’n duim kon inpas. In die 1950's en '60's, toe transistors die wêreld 
oorgeneem het, kon een bis die grootte van ’n vingernael vul. In die 1960's en '70's, met die 
oorname van geïntegreerde stroombane, kon duisende bisse ’n hand se grootte beslaan. 
 
En sedert die 1970's, nadat silikon-rekenaarskyfies die toneel begin oorheers het, kan miljoene 
bisse op ’n vingernael inpas! 
 
Dis hoe die rekenaar in die afgelope halfeeu of wat kon krimp van ’n logge installasie wat meer 
as167 vierkante meter se vloerruimte beslaan het tot die hanteerbare apparaat op jou lessenaar. 
 
Maar presies wat is ’n vakuumbuis, transistor, geïntegreerde stroombaan en silikonskyfie nou 
eintlik en hoe het die idee vir die rekenaar ontstaan en ontwikkel? 
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DIE MENS se eerste hulpmiddels met tel en optel was stellig sy vingers. Dit is inter-

essant dat die feit dat ons met groepe van tien werk, juis daaruit ontstaan het dat ons 
tien vingers het. Maar vingers het natuurlik hul beperkinge en mense het spoedig na 
iets buite hulself begin soek om hul tellery makliker te maak. 
 
Eers was daar klippies, wat die nommers van een tot tien voorgestel het. Trouens, die 
woord ''kalkuleer'' (bereken) kom juis van die Latynse woord ''calculus'', wat ’n klippie 
beteken. Die ou Mesopotamiërs het vlak trôe in die grond gemaak en klippies daarin 
gesit. Deur die klippe van een trog na ’n ander te verskuif, kon hulle ruwe berekeninge 
doen. 
 
Die Grieke en Romeine het eweneens klippies of skywe van glas, ivoor of been gebruik 
om mee te reken. Die klippies was ’n soort voorloper van die abakus of telraam, ’n 
vroeë rekentoestel wat van omstreeks 3 000 vC af in China en Japan gebruik is, en 
later ook in Egipte, Griekeland en Rome. 
 
’n Abakus (illustrasie) bestaan uit ’n raam, wat gewoonlik van hout is, met dwars drade 

of smal houtstafies ewewydig daarin 
gespan en krale aan die drade of stafies. 
Die krale, wat eenhede van tiene, hon-
derde en duisende voorstel, word geskuif 
om berekeninge soos optel, aftrek, maal 
en deel te doen, asook om vierkantswor-
tels en derdemagswortels te bepaal. 
 
Daar was allerhande vroeë toestelle wat 
vir berekeninge gebruik is, maar ons 

maak ’n sprong tot in die 1800's na die ontwerpe van twee masjiene wat dekades voor 
hul tyd was. In 1822 het die briljante Engelse uitvinder Charles Babbage ’n masjien 
ontwerp wat die differensie-masjien genoem is. Dit moes eenvoudige wiskundige ta-
fels bereken en uitdruk. 
 
In die 1830's het Babbage sy plan vir die differensie-masjien laat vaar—hy het dit nooit 
voltooi nie—en gekonsentreer op die ontwerp van ’n tweede masjien, die analitiese 
masjien, wat lang en ingewikkelde berekeninge moes doen en die resultate moes uit-
druk. Die masjien moes met geperforeerde kaarte ''geprogrammeer'' word. 

 

Babbage het veertig jaar aan die ontwikkeling van die analitiese masjien gewerk en baie 
van sy eie geld asook ’n skenking van die Engelse regering daarvoor gebruik. Ten 
spyte hiervan het hy nie genoeg geld gehad nie. En dan het die tegnologie toe nog nie 
bestaan om sy masjien ’n werklikheid te maak nie. Soos sy voorganger die differensie-
masjien is die analitiese masjien ook nooit gebou nie. 
 
Rekenaars het die eerste keer in die laat 1800's in gebruik gekom toe die Amerikaanse 
uitvinder Herman Hollerith ’n masjien ontwerp het wat die resultate van die Ameri-
kaanse sensus van 1890 getabuleer het. Sy toestel was so vinnig en ekonomies vir sy 

tyd dat dit spoedig in die nywerheid en inrigtings gebruik is.  

DIE GESKIEDENIS VAN DIE REKENAAR  
Met erkenning aan Mieliestronk.com 
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MAAR dit was eers met die ontwikkeling van die elektronika in die Tweede Wêreldoor-

log dat die eerste volledig elektroniese digitale rekenaar die lig gesien het—die Ameri-
kaners se sogenaamde ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). Dit het 
’n paar vertrekke vol gestaan. ENIAC was veel vinniger as die mens se verstand—
wanneer hy wel gewerk het. 
 
Dié rekenaar het in 1946 die eerste keer sy vermoë aan die publiek gewys deur binne 
minder as halwe sekonde 97 367 vyfduisend keer met homself te vermenigvuldig. Maar 
sy groot nadeel was dat hy 18 000 vakuumbuise nodig gehad het—en wanneer een van 
die buise geblaas het, het die hele rekenaar stilgestaan. 
 
Die vakuumbuis (foto) was ’n spesiaal geboude, lugleë glasbuis, soos ’n gloeilamp, wat 

die krag van ’n elektriese sein grootliks kon ver-
sterk. Dit het gewerk deurdat ’n gloeidraad daar-
binne verhit is totdat dit bloedrooi was. Elektrone is 
daardeur in die buis vrygelaat, wat deur ander ele-
mente in die buis beheer kon word. Dit het egter ook 
baie elektrisiteit verbruik. Elke keer wanneer ENIAC 
aangeskakel is, word vertel, het die ligte van die 
nabygeleë Philadelphia verdof! 
 
Hoe nou gemaak om rekenaars nie net kleiner nie, 
maar ook betroubaarder te maak? Die probleem is 

grootliks opgelos deur die transistor, wat in 1948 deur William Shockley, John Bardeen 

en Walter Brattain uitgevind en teen 1954 vervolmaak is. 

Die transistor is van silikon (die stof wat ’n bestanddeel van gewone sand is), ’n 
halfgeleier van elektrisiteit, vervaardig. In teenstelling met die vakuumbuis het dit 
net ’n geringe hoeveelheid elektrisiteit gekos om die transistor aan te skakel. 
Boonop was tweehonderd transistors saam so groot soos die kleinste vakuumbuis 
in ENIAC. 
 
Transistors (foto) het egter ook hul probleme gehad. Die hoofprobleme was dat 

hulle, soos ander elektroniese komponente, aan 
mekaar gesoldeer moes word. Hoe ingewik-
kelder die stroombane geword het, hoe ingewik-
kelder en talryker het die verbindings tussen die 
individuele transistors geword en hoe groter 
was die moontlikheid van foutiewe bedrading. 
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In 1958 is hierdie probleem ook opgelos—deur Jack St. Clair Kilby van Texas Instruments. Hy het 
die eerste geïntegreerde stroombaan of skyfie (chip) vervaardig. ’n Skyfie is in werklikheid ’n ver-
sameling piepklein transistortjies wat aan mekaar verbind word wanneer die skyfie gemaak word. 
Só is die behoefte feitlik uitgeskakel om groot getalle transistors aan mekaar te soldeer. Benewens 
die feit dat ruimte bespaar is, is die snelheid van die masjien verhoog omdat die elektrone nie so 
ver hoef te beweeg nie. 
 
Die koms van die mikroprosesseerder (1969) het rekenaars soveel kleiner gemaak dat bekostigbare 
persoonlike rekenaars teen 1975 hul pad na klein ondernemings, skole en huise regoor die wêreld 
begin vind het. 
 
En vandag lewe ons steeds gerieflik in die eeu van die rekenaar—so asof dit die natuurlikste hulp-

middel ter wêreld is!     • 

 
 

 

 

 

Kragtigste rekenaar 

WATTER rekenaar is vandag die heel kragtigste van die vyfhonderd kragtigste rekenaars op 

aarde? Die rekenaarmaatskappy IBM se Blue Gene/L beklee die eerste plek op die lys wat al om die 
twee jaar saamgestel word. Blue Gene/L het in Junie 2005 ’n nuwe wêreldrekord opgestel met 280,6 

triljoen berekeninge per sekonde. 

Die superrekenaar is staangemaak in die Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornië, 

Amerika. Dit het die rekenvermoë van 130.000 prosesseerders. 
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Klasie en oom Fanie SWR 
Deur Pieter ZS6BVT 

Klasie is 20 jaar oud, hy is n radio amateur en werk  vir die 

koöperasie op die dorp. Hy kuier vandag by sy oom Fanie. 

Oom Fanie bly op n Plot wat nie baie groot is nie, Oom 

Fanie het van alles en nog wat op die plot, niks werk nie, en 

is omtrent opgeroes. Die goed wat wel werk, word met 

bloudraad en isolasie band aanmekaar gehou. Oom Fanie wat ook n radio 

amateur is, is iemand wat so nou en dan nie heeltemal die waarheid vertel 

nie, hy hou ook daarvan om so n bietjie vet aan n storie te sit. Oom Fanie is 

juis besig om die windpomp met draad reg te maak toe Klasie daar aankom. 

More oom, groet Klasie, More ou seun groen oom  Fanie en begin sommer 

dadelik kla oor die droogte wat op die plot heers. Klasie stem saam dat dit 

hierdie jaar baie droog is, hierdie droogte is nog niks nie se oom Fanie, dit 

was so droog op my oorlede pa se plaas dat die beeste self babers gevang 

het om te vreet, sonder die babers sou hulle nie oorleef het nie. Jy weet 

hulle het selfs die bul gebruik om die babers op te pas, geeneen kon daar 

naby kom nie verduidelik oom Fanie. Dit klink vir my erg droog se Klasie met 

n glimlag. Klasie vra vir oom Fanie of hy nie tog aan hom kan verduidelik 

wat die SWR van n antenna is.  Oom Fanie vryf met sy vuil hand oor sy 

voorkop en se vir Klasie dat dit baie ingewikkeld is. Klasie jy moet net nie 

bekommerd wees oor jou antenna se swr raak nie, ons het in die oorlog 

sommer ons senders sonder instemmers aan die 

stukke telefoondrade gekoppel wat die Duitsers nie 

opgeblaas het nie, ons het persoonlik met Jannie 

Smuts  gepraat, dit was duideliker as van dag se FM 

verduidelik oom Fanie.  Oom Fanie sien dat Klasie 

frons en se dat hy hom daar by die die hoenderhok 

sal verduidelik wat swr is.   
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Toe hulle by die hoenderhok kom maak oom Fanie die Hoenderhok se hek 

oop en se vir Klasie om die hoenders nou uit die hok te jaag. Klasie begin die 

hoenders bymekaarmaak en uitjaag , terwyl hy nog besig is vra Oom Fanie  

vir Klasie wat hy sien. Klasie se dat hy nie al die hoenders uitgejaag kry nie 

want  die broei henne hardloop weer terug in die hok in. Presies se oom 

Fanie dit is wat swr is, die hoenders wat uit die hok hardloop is jou rf wat jy 

uitsaai maar die henne wat terughardloop is jou swr, 

hoe meer hoenders terughardloop hoe erger is die 

swr op jou antenna. Klasie glimlag breed vir oom 

Fanie se beskrywing en erken dat hy nou weet wat 

swr is. Ek se weer Klasie, jy moet nie te bekommerd 

wees oor swr nie, jou antenna sal nog steeds werk 

solank jy jou radio behoorlik aanpas.  Jy weet Klasie 

ek onthou nog toe ek net n amateur geword het, het iemand, jy weet wie, al 

my koperdraad gesteel. Ek het nie n duim lugdraad in die lug gehad nie. Ek 

moes n plan maak om op die lug te kom verduidelik oom Fanie, ek vat toe 

maar n rol lyn en maak vir my n dipool daarmee. Oom Fanie bedoel seker 

nie gewone lyn nie? Vra Klasie. Ja man, gewone lyn se oom Fanie, ek het die 

hele wêreld met die lyn gewerk, ek het alle sertifikate oor die hele wêreld 

bekom, ek het tot met Apollo 13 net voor hulle op die maan geland het 

gepraat, ek het  iewers n brief met n stuk maanklip so groot soos n sement 

steen wat die Amerikaners vir my gestuur het as bewys. Al nadeel met die 

lyn antenna was dat ek die lyn antenna moet natspuit voordat ek op die lug 

kon kom, die droë lyn  wou nie werk nie. Die antenna het die beste gewerk 

wanneer dit reën, verduidelik oom Fanie baie ernstig. Klasie 

besef  hy moet spore maak voordat hy hardop begin lag. 

Klasie groet oom Fanie en begin al hoe vinniger loop sodat 

oom Fanie nie kan sien dat  hy aan die lag is nie . Hy hoor hoe 

oom Fanie vir hom skree dat hy weer moet kom indien hy nie 

iets verstaan nie. 

Maak so oom, antwoord  klasie vriendelik terwyl hy al 
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Hebreërs 12:1-3 

Die Hebreërskrywer beskryf geloof as ’n wedloop waarin ons nie mag 
uitsak nie, maar terselfdertyd ’n wedloop wat slegs enduit volgehou 
kan word as ons oë op Jesus, die Begin en Voleinder van ons geloof 
gerig sal bly. Atlete wat omkyk-omkyk hardloop sal nooit eerste by die 
wenpaal aankom nie. In die wedloop van geloof is dit presies 
dieselfde: om hierdie wedloop te wen, is dit nodig om aan te hou en 
uit te hou en voortdurend net na Jesus te kyk. Net dán sal jy die wed-
loop van geloof as wenner kan voltooi. 

“Weet julle nie dat atlete wat aan ’n wedloop deelneem, wel almal 
hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só 
dat julle die prys kan wen,” skryf Paulus aan die gemeente in Korinte 
(1 Korintiërs 9:24). In ’n gewone wedloop is daar net één eerste prys, 
en daar is ook net een atleet wat die wedloop kan wen. Maar in die 
wedloop van die geloof is dit anders. In hierdie wedloop kan élke at-
leet ’n wenner wees, kan elkeen wat die wedloop hardloop, die prys 
ontvang. Maak seker dat jy só sal hardloop dat die prys van die 
geloofswedloop – die ewige lewe – uiteindelik joune sal wees. 

Here, help my om my wedloop van geloof voluit te hardloop, met 
my oë heeltyd op U gerig sodat die prys uiteindelik myne sal wees. 
Amen 
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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 beski-
baar. Betaal u geld in by MRK se bankrekening (soos onderaan die bladsy ge-
toon) 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 L". 
Spring gou - die eerste klompie is alreeds afgelewer. 

Epos asb  vir my  fotos van jou hok, vamilie, tuisdgeboude ap-

peraat, vakansies ens. sodat ons  dit met al ons lesers kan deel. 

Sollie Niemand V51SN in Hentiesbaai 

Solly is n gereelde bulletin luisteraar op Sondae 

mailto:sekretaris@zs6mrk.org
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Sien julle vogende jaar ! 


