
 

CQ BOLAND 
 
 
 

 
 
 
 
 

NUUSBRIEF VAN 
DIE BOLAND AMATEURRADIO KLUB 

JUNIE 2004 



 2 

KOMITEE VAN BOLAND AMATEURRADIO KLUB 

Voorsitter/Tesourier Rassie Erasmus ZS1YT 021-8545764 
Ondervoorsitter/Sekretaris Karl Canitz ZS1KC 021-9765237 
Skakelbeampte Henry Chamberlain  ZS1AAZ  021-8871509 
Bulletinrooster René van Zyl ZS1VR 021-9762057 
CQ Boland  Johan le Roux ZU1LR 021-9192246 
Web Meester Deon Hydenrych ZS1G 0826539884 
Regssake Olivier van Staden ZS1OLI 021-8698564 

KLUBBULLETINS 

Tyd: Sondae om 7:45 en  20:30. 
Frekwensies: 3670kHz, 7094kHz LSB en 145,700 FM 

Kom gesels Sondagaande saam op 3670kHz 

WEB-WERF 

Besoek die klub se Web-werf by http://www.qsl.net/zs1bak/index.htm 

KENNISGEWING VAN DIE VOLGENDE BARK VERGADERING 

U word vriendelik uitgenooi na die klubvergadering op Saterdag 26 Junie 2004 
om 11:00 by Boland Landbouskool in die Agter Paarl.  Die vergadering 
behoort so teen 12 uur klaar te wees en daarna sal die braaivleisvure 
aangesteek word.  Bring u eie kos, eetgerei, drinkgoed, hout, stoele, rooster 
ens. saam.  Verder in hierdie uitgawe is ‘n beskrywing om by die skool uit te 
kom. 

BYDRAES TOT CQ BOLAND 
Die redaksie van CQ BOLAND verwelkom alle bydraes vanaf Boland se Amateurs en 
vriende van die klub.  Bydraes mag egter volgens die diskressie van die redakteur 

aangepas en geplaas word om sodoende die gepastheid en kwaliteit 
van inligting en artikels te verseker.  Bydraes moet ten minste vier 
weke voor die datum van die volgende vergadering aan die redaksie 
met behulp van e-pos, pakketradio of op disket gestuur word. 

Stuur u bydraes aan: 

Pakket: ZU1LR@ZS0BEL.TBG.WCP.ZAF.AF 
E-pos: ZU1LR@MAILBOX.CO.ZA 
Posadres: CQ Boland Posbus 2105 Dennesig 7601 
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DIE VOORSITTER SÊ: 

(En die Tesourier ook) 

Vir BARK is Junie 2004 die einde 
van ons 8ste bestaansjaar as ‘n 
klub.  Met 121 lede is BARK 
voorwaar sommer gesond!  
Natuurlik beteken Junie dan ook dat 
ons volgende vergadering ons AJV 
is.  Om voorsiening te maak vir die 

moontlikheid van 
reenweer het 
Bennie ZR1JHD 
vir ons ‘n lokaal 
bekom by die 

Boland 
Landbouskool in 

die Agter-Paarl.  Sien verder in CQ-
Boland vir meer inligting.  Ek sal 
graag wil sien dat almal van u ‘n 
poging aanwend om die dag saam 
met die ander BARK’ers te kom 
kuier.  Maak sommer ‘n slag hok 
skoon en kom hou vlooimark terwyl 
ons ‘n vleisie braai. 

Ook is hierdie tyd van die jaar 
natuurlik die tyd om u lidmaatskap 
van die SARL te hernu. 

Sedert die SARL in 1989 na 
Johannesburg verskuif het, het daar 
‘n hele paar jaar verbygegaan 
voordat een van BARK se lede weer 
op die raad van die SARL kon dien.  
In 1999 het hierdie eer my te beurt 
geval en vanaf 2001 het Karl, 
ZS1KC ook vir 2 jaar op die raad 
gedien.  Maar nou vir die goeie 
nuus!  By die afgelope AJV van die 
SARL is 4 van BARK se lede tot die 

raad van die SARL verkies.  Die 
lede is, ZS1YT(Vise-president), 
ZS1AAZ(Sekretaris), 
ZS1OLI(Toringwetgewing) en 
ZS1MJJ(Ledewerwing).  Verder dien 
daar nog 3 ander divisie 1 lede op 
die SARL raad.  Hulle is 
ZS1AN(Opleiding), ZS1SG(BHF-
sake) en ZS1ZS(Tesourier).  So 
tans is 7 van die 15 raadslede 
afkomstig uit divisie 1. 

Die SARL is nou op die wenpad wat 
betref die verteenwoordiging van 
Amateurradio by die owerhede en 
ook op internasionale gebied.  Die 
SARL se geldsake is ook pragtig 
onder beheer en ons gaan selfs 
weer binnekort RadioZS in gedrukte 
vorm ontvang.   

Ongelukkig is al die harde werk wat 
die SARL, en die raadslede 
spesifiek, doen van geen waarde as 
die ledetal van die SARL nie na 
wense is nie.  Ek dink eerlik dat dit 
nou die tyd is om u lidmaatskap te 
hernu en indien u nie lid is nie, dan 
onmiddelik by die SARL aan te sluit.  
Lidmaatskapvorms is beskikbaar op 
die webwerf van die SARL by 
www.sarl.org.za of u kan vir Vee 

skakel in die 
kantoor by die 
SARL.  Die 
nommer is 011-
6752393.  U kan 
natuurlik ook 
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enige van die raadslede vra om vir u 
die nodige vorm te verskaf. 

Ek stuur gereeld nuusbrokkies uit 
per e-pos aan lede van BARK van 

wie ek ‘n e-pos adres het. Indien u 
nie sulke nuus ontvang nie, en wel 
oor e-pos beskik, moet u gerus u e-
pos adres vir my stuur.  Stuur dit 
aan rassie@ctech.ac.za

 

Groete van hok tot hok. 

73 - Rassie, ZS1YT 

REDAKSIONEEL 

Johan, ZU1LR 

Baie dankie vir julle wat bydraes gestuur het.  Julle maak my taak baie 
makliker 

DITS 
Die 145.725 Mhz Herhaler by 
Gansbaai sal binnekort aan die 
145.675 herhaler by Villiersdorp 
gekoppel word.  Dit beteken dat die 
Gansbaai, Hermanus omgewing 
bereikbaar sal wees met die 
herhaler netwerk na die Oos-Kaap.  

Hulle sal in die Skiereiland 
bereikbaar wees op die 145.625 
herhaler. 

 

 

BARK wil hiermee baie geluk sê aan al die amateurs wat die Mei Radio 
Amateur Eksamen geslaag het.  Ons hoop om so veel as moontlik van julle 
by Boland te kan verwelkom.  Onthou, hulp is net ‘n mikrofoon ver. 
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HOE GAAN DIT MET DIE SARL? 
Deur Henry, ZS1AAZ 

Sekretaris van die Raad van die SARL. 

As 'n mens wil vasstel hoe dit met 
die SARL gaan, kan jy jou vinger 
plaas op 'n paar plekke waar die 
SARL se hart klop.  Jy kan gaan kyk 
na die werkinge van die Raad van 
die SARL, of na die ledetal van die 
SARL.  Daar is seker nog ander 
plekke ook.  Kom ek skryf net eers 
oor die Raad. 

Die Raad bestaan tans uit vyftien 
raadslede en die tesourier wat 
streng gesproke nie 'n raadslid is nie 
maar by elke vergadering van die 
Raad teenwoordig is.  Ons program 

is om elke ses 
weke vergadering 
te hou dmv 
telefoonkonferen

sie.  Ons eerste 
vergadering was 
onmiddellik na 
die AJV, en 

daarna het ons nog twee 
vergaderings gehou.  Die 
telekonferensies werk goed.  Ons 
kan mekaar nie sien nie maar ons 
kan mekaar goed hoor.  Ons 
probeer gewoonlik om in groepe 
bymekaar te kom om kostes te 
bespaar. 

Tussen vergaderings is daar gedurig 
korrespondensie tussen raadslede.  
Ons het almal e-pos adresse, en 
ons het een gemeenskaplike e-pos 
adres waarheen ons ons pos stuur 

en wat dan outomaties die 
boodskappe na al die raadslede 
versprei.  Op die manier weet ons 
almal wat een raadslid vir 'n ander 
skryf. 

Wanneer die sekretaris die agenda 
vir 'n vergadering opstel, word al die 
sake wat vooraf bespreek is, weer 
op die agenda geplaas sodat dit 
formeel goedgekeur kan word, en 
ook sodat dit in die notule sal 
verskyn wat na goedkeuring op die 
SARL se webwerf geplaas word en 
ook op pakketradio gepubliseer 
word.  Die notule is dan sigbaar vir 
alle amateurs wat toegang tot 
pakket en e-pos het. 

Die atmosfeer tydens vergaderings 
is goed, met so 'n grappie hier en 
daar, en die samewerking is goed.  
Raadslede is sonder uitsondering 
entoesiasties oor hulle werk.  Elke 
raadslid dien ook 'n verslag oor sy 
portefeulje in voor elke vergadering. 
Ek sien dat raadslede vinnig reageer 
op boodskappe wat hulle van 
amateurs ontvang, en die goeie 
dienslewering lok goeie reaksie uit.  
Twee probleme oor 
toringaangeleenthede is reeds 
opgelos, en een saak oor 'n 
herhalerlisensie wat reeds 'n lang 
tyd sloer is vinnig opgelos.  Die 
President gesels ook kort-kort met 
ICASA en die Departement 
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Kommunikasie.  Die raadslid wat 
verantwoordelik is vir onderrig, is 
besig met 'n nuwe handleiding vir 
die RAE en maak goeie vordering 
daarmee. 

Klankopnames 
word gemaak 
van 
vergaderings 
en word dan 
uiteindelik in 
MP3 formaat op CD geskryf vir 
bewaring.  As u wil weet waaroor 
ons reeds gepraat en besluit het, 
raadpleeg asb die notules. 

Die kantoordame blyk reeds baie 
bevoeg te wees, en leer vinnig haar 

werk aan.  Sy het selfs die 
amateureksamen geslaag en hoop 
om binnekort die Morsekodetoets te 
slaag. 

Wat die lede van die SARL betref, 
ons hoop dat die ledetal meer sal 
wees as verlede jaar sodat ons 
meer sal kan uitrig met die inkomste, 
maar ook dat ons uiteindelik die 
ledegelde kan verminder.  Van die 
Raad se kant af wil ons goeie 
kommunikasie met ons lede 
bewerkstellig, goeie diens lewer, en 
so meer amateurs aanmoedig om by 
die SARL aan te sluit. 

 

BARK VERGADERING:  26 JUNIE 2004 

Deur Johan, ZU1LR 

Die volgende BARK vergadering vind plaas by Boland Landbouskool in die 
Agter Paarl. 

As u van Kaapstad se rigting noord ry op die N1, neem u die 
Klapmuts/Wellington afrit.  
Dit is die R44.  Net voor 
Windmeul sal u die afdraai 
na links kry.  As u by die 
koelkamers en die 
afdraaipad na Olivier, 
ZS1OLI se plaas kom is u te 
ver.  Volg die pad tot by 
Boland Landbouskool.  
Bystand sal op 145.500 
wees. 

Sien kaart vir roete. 

Boland 
Landbouskoo

l 

R44 
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KOM ONS GESELS  TEGNIES 

'N GOEDKOOP EN MAKLIKE VELDANTENNA - 20M BAND 

Deur Karl, ZS1KC. 

Daar kom geleenthede voor waar 'n eenvoudige, maar doeltreffende 
veldantenna benodig word.  Hierdie ontwerp verleen hom by uitstek vir sulke 
geleenthede. 

DIE VOLGENDE ITEMS WORD VIR DIE KONSTRUKSIE BENODIG: 

 10 m van gewone 220V (Twin flex) kabel.  (Dit is naastenby 70 ohm 
impedansie) 

 'n Stuk wit PVC-pyp, 300  lank en 50mm deursnee.   
 Twee bypassende endstukke, lyk soos 'n stukkie pyp met die een ent toe 
 Een lasstuk vir dié spesifieke deursnee pyp. (Word in helfte gesaag) 
 'n Buis PVC kleefstof. 
 'n Klein bietjie geduld en amateur-handvaardigheid! 

Totale koste is onder R 25.00 

METODE: 

Neem die 10m elektriese kabel en trek presies 5.4 m daarvan 
uitmekaar.  Gebruik 'n klein kabelstrop (cable tie) om te verhoed dat 
die kabel verder lostrek.  Dit is die twee voorlopige antenna-
elemente.  Neem vervolgens die 300mm pyp en boor, reg teenoor 
mekaar, twee 4mm gate, omtrent 30mm vanaf die een ent, deur die 
pyp waardeur die twee antenna-elemente van binne na buite pas.  'n 
Derde gat van 5mm, word nou nog 20mm onderkant en in lyn  onder 
een van die eerste twee gaatjies geboor.  Hierdeur word die orige 4.6m 
ongesplete kabel van binne na buite gesteek. 

Wen nou hierdie 4.6m kabel, styf en netjies langs mekaar, rondom die pyp.  
Los genoeg oor, sowat 120mm, om die kabelent weer deur 'n tweede 5mm 
gaatjie na binne in te steek.  Die posisie van hierdie gaatjie word bepaal daar 
waar u die kabel weer na die binnekant wil invoer. Seker die windings aan die 
buitekant sodat hulle nie lostrek nie. 

Boor/vyl 'n gat groot genoeg om 'n SO239 in een van die entstukke in te pas.  
Gebruik 'n sok, met verkieslik 'n basis, sodat u dit met skroefies daarin kan 
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Die voltooide antenna. 

vasheg.  Saag die lasstuk in die helfte, want u gaan aan die bokant die ander 
entstuk inlym, nadat u voorsiening gemaak het om die antenna op te hang. 

Die onderste stuk word nou met die "toe" kant na bo,  nadat die ente van die 
kabel  binne aan die SO239 vasgesoldeer is, onder in die PVC- pyp ingelym.  

Dit verhoed dan dat water dit kan 
binnedring. Lym die tweede entstuk aan 
die bo-kant van die pyp  in, met die "toe" 
kant na bo,  m b v die orige helfte van die 
lasstuk.  Verseker dat alle gaatjies 
deeglik verseël word sodat geen water dit 
kan  binnedring nie. 

Die antenna is nou voltooi. 

INSTEM VAN ANTENNA: 

Nadat die PVC-lym gestol het, hang die 
antenna op, op dié hoogte waarin u dit 
gaan gebruik. Kies die middel van die 
band, bv 14.200 MHz, strek die twee 
antenna-elemente soos vir 'n dipool of 
omgekeerde V, en toets die staande golf.  

Die elemente behoort op die stadium te lank 
wees. Ek het die ente effe teruggevou todat ek 
die optimum SWR-lesing verkry het.  Die 

bandwydte behoort omtrent 300KHz te wees.  Die beste Staande Golf wat ek 
kon kry was 1.7:1 - baie aanvaarbaar 
vir dié tipe antenna.  Daarna het ek 
twee porselein-isolators aan beide ente 
geheg.  Dit is moontlik om nog twee of 
meer addisionele drade vir ander 
bande, by die oorsprong van die 20m 
drade te heg.  Indien u dit doen, moet u 
eers die laagste  frekwens eerste 
instel.  

Die onderkant van die Antenna 
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BARK VERGADERING VAN SATERDAG 27 MAART 
2004 

Deur Johan, ZU1LR 

Soos altyd was dit weereens ‘n lekker vergadering op 
die plaas van Olivier en Dalene van Staden.  Na die 
amptelike verrigtinge het almal lekker saam gekuier 
om die braaivleisvure.  Daar het ook ‘n klompie items 
van hand verwissel met die kattebak verkope. 

Die volgende persone het die vergadering en braai 
bygewoon. 

ALBERTS, JOHAN ZS1DJA 
AMBROSE, TOM ZS1TA 
BOSHOFF, ALBERT ZS1BA 
BOSHOFF, DEIRDRE 
CANITZ, KARL ZS1KC 
CARSENS, HENNIE 
CONRADIE, ANITA 
CONRADIE, PHILIP ZS1CON 
DE LA GUERRA, PIET ZS1PD 
DE LA GUERRA, SARIE 
DE WAAL, ERIK ZR1FH 
DE WAAL, MARIETJIE ZR1MDW 
DRY, E.J. ZR1EJD 
EKSTEEN, FRED ZR1KAT 
ERASMUS, RASSIE ZS1YT 
ERWIN, DEON ZS1ZL 
GREEFF, FRED ZR1C 
HAARHOF, BENNIE ZR1JHD 
HAARHOF, JO ZS1AAB 
HAARHOFF, RINA 
HEYDENRYCH, DEON ZS1G 
HOLLAND, MARTIN ZS1SM 
HUGO, DANIE ZS1YH 
HUGO, KINNIE 
HYMAN, CLYDE ZS1CS 

JACOBS, JOHANNA 
JACOBS, PIETER ZS1UH 
KHAN, MOHAMED, ZR1MK 
KRIEL, FRANK ZR1QRM 
KRIEL, KARL ZR1KOK 
LE ROUX, ALMA 
LE ROUX, JOHAN ZU1LR 
LEVENDALL, ERROL ZS1PI 
LOUW, LOUWTJIE ZS1MV 
MACGRECOR, MALCOLM ZS1LK 
McDULING, THEO ZS1JM 
McEWEN, TONY ZR1T 
NOTHLING, HANS ZS1WZ 
OOSTHUIZEN, WILLA 
PRETORIUS, CHRIS ZS1FC 
ROBB, ANNELIE 
ROBB, FRANK ZR1HR 
ROBINSON, BRUCE ZR1BDR 
SADIE, BENNA ZR1BEN 
SAUERMAN, NICK ZS1AT 

Dit was Willa se eerste 
vergadering, maar ons hoop om 
vir haar en Fred, ZR1C nog by 

baie vergaderings te sien. 
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SCHEEPERS, BOB ZR1ROB 
SCHEEPERS, LENY 
SCHEEPERS, MARIJKE 
SMIT, SMITTIE ZS1AK 
VAN RHYN, WILLIE ZR1WVR 
VAN ROOYEN, ANSIE ZS1AVR 
VAN ROOYEN, KOBUS ZS1KVR 
VAN STADEN, DALENE 
VAN STADEN, OLIVIER ZS10LI  

VAN WYK, KOOS ZS1KVW 
VAN ZYL, RENE ZS1VR 
VERMEULEN, SUSARAH 
VERMEULEN, TIENIE ZS1HO 
VICTOR, LEON ZR1LEO 
VON WECHMAR, CHRIS ZS1DX 
VOSLOO, ETTIENNE ZR1AHW 
YOUNG, MARIAN ZR1QRN 

 

 

AMATEUR-RADIO STATISTIEK 

Deur Ean, ZS1PR 

George Bernard Shaw is onder 
andere bekend vir sy gesegde dat 
mens leuns kry, dan infame leuns en 
laastens statistiek. 

Wel, ek het met ‘n klompie syfers 
gaan sit wat uitgegee is deur die 
Internasionale Amateur-Radio Unie 
(IARU) wat getalle van Lisensies, 
Operateurs-sertifikate en dies meer 
gee van 1965 tot 2000. Dit was 
redelike interessante leesstof en ek 
wil graag enkele syfers met u deel. 

Eerstens die 
goeie nuus: 
Amateur-
Radio is nie 
besig om te 
sterf nie, 
nieteenstaan
de wat mense daaroor se. In 1966 
toe ek lid van die SARL geword het 
was daar 400 000 Radio-Amateur 

stasies gelisensieer wêreldwyd. 
Teen die einde van 2000 was daar 2 
789 720 Amateur-stasies 
gelisensieer. 

Dit beteken dat Amateur-Radio 
stasies in 34 jaar byna sewe-voudig 
toegeneem het, wat ‘n gemiddelde 
groei van meer as 5% per jaar 
verteenwoordig. 

Die groei was besonder vinnig tot 
met 1996, stadig in 1997 en 1998, 
met ‘n 3% insinking in 1998. In 1999 
was die groei weer terug na die 
gemiddeld en is die verlies herwin 
en het die getalle ook met 6 000 
vermeerder teenoor 1997.  Groei in 
2000 was minimaal. 

Dit wil dus voorkom asof ons toe ‘n 
plato bereik het. Daarom dat 
nasionale verenigings wêreldwyd na 
wyses soek om Amateur-radio weer 
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te laat groei en veral jongmense na 
die stokperdjie te lok. 

Interessant dat slegs 17% van die 
wêreld se Radio-Amateurs in ITU 
streek een (Afrika en Europa) 
gelisensieerd is. Ek het lae syfers in 
Afrika verwag, maar gedink dat 
Europa dit aansienlik sou “uit 
balanseer”. 

Streek twee (Die Amerikas) bevat 
sowat 31% van die wêreld se radio-
amateur stasies. Die grootste massa 
is in streek drie, waar Japan byna 
1,3 miljoen Radio-Amateurs teen die 
einde van 2000 gehad het. Suid-
Korea en Thailand het elk meer as 
50 000 Radio-Amateurs en 
Indonesie meer as 28 000. 

Suid-Afrika het die meeste Radio-
Amateurs op ons kontinent, gevolg 
deur die Ivoorkus en dan Marokko. 

Ek vermoed dat die Ivoorkus se 
getalle sedertdien drasties 
afgeneem het weens die politieke 
onrus. Abidjan was voorheen die 
“Riviera van Wes-Afrika” met baie 
buitelanders, veral Europeers. 

Nou wie in Europa het die meeste 
Amateurs? Soos verwag loop 
Duitsland los voor gevolg deur 
Spanje met Brittanje net ‘n kort kop 

agter. Ander 
lande met ‘n groot 

Amateur-
bevolking is 
Rusland, Italie en 

Denemarke. 
Terloops, ek werk suiwer op 
individuele stasies en laat 
klubstasies buite rekening, hoewel 
hulle getalle feitlik in alle gevalle in 
verhouding tot die individuele 
stasies is. 

LIGA LIDMAATSKAP 

Hierdie is ook baie interessant.  

In 1965 was 38% van alle Radio-
Amateurs in die wêreld lid van hulle 
nasionale 
vereniging.  Dan 
was daar ook nog 
bykomend 0,9 nie-
gelisenseerde lede 
(“Luisteraars”) vir 
elke Radio-
Amateur.  Dus 
byna ‘n 1:1 verhouding. 

Teen die jaar 2000 was minder as 
20% van Radio-Amateurs 

wêreldwyd lede van hulle nasionale 
vereniging, terwyl daar minder as 
0,1 Luisteraars-lede vir elke 
Amateur-lid was. 

Om dit in perspektief te stel, hoewel 
Radio-Amateurs sewe-voudig 
toegeneem het, het lede van 
Nasionale verenigings slegs 
verdubbel. 

Nou is daar ‘n paar faktore wat 
hierdie syfers kon beïnvloed het. In 
sekere lande kon Radio-Amateurs 
vir baie jare nie ‘n amateur-lisensie 
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bekom het as hy of sy nie lid van die 
Nasionale vereniging was nie, maar 
toe die wegval het, het baie  
Amateurs nie weer hulle 
lidmaatskap hernieu nie. Waar die 
USSR vroeër lidmaatskap vereis 
het, was minder as 11% van 
Russiese Amateurs nog lede in 
2000. In die Ukraine is dit nog 
minder, daar behoort slegs ‘n rapsie 
meer as 4% van Radio-Amateurs 
aan die nasionale vereniging. 

Met die koms van “geen morsekode” 
lisensies (Soos ons ZR) word baie 

lede gouer Radio-
Amateurs as 
voorheen en word 
die verhouding van 

gelisensieerde 
lede tot luisteraars 

meer.  

Interessant hoe dinge in die lande 
met groot getalle Radio-Amateurs 
lyk. Hier is die syfers van lande met 
die aantal Radio-Amateurs wat lede 
is afgerond tot die naaste persent:-

 
Die VSA 22% Duitsland 64%  Japan    10% 

Kanada 13% Spanje 24% Suid-Korea    25% 

Brasiliee 29% Brittanje 41% Thailand      1% 

Argentiniee 16% Italie 53% Indonesiee 100% 

Venezuela   9% Swede 52% Philippyne   18% 
 
Ek vermoed Indonisiee het verpligte 
lidmaatskap. Ek wonder hoe lyk 
Thailand se liga se finansies? Met 
50 914 Radio-Amateurs en net 469 
wat lede is? Daar was ook geen 

luisteraars-lede 
nie.  Duitsland 
het die beste 2 
meter en 70 
cm herhaler en 

digihaler 
netwerke in 
Europa, maar 

met meer as 50 000 lede is die 
DARC se finansies seker goed. Kyk 
maar net na hulle tydskrif wat glad 
nie vir QST hoef terug te staan nie. 

Wat egter ook interessant is, is dat 
in die lande met klein getalle Radio-
amateurs die persentasie lede 
besonder hoog is. Ek wonder of die 
OK’s besef dat Amateur-radio maklik 
kan skade lei as daar nie sterk 
verteenwoordiging is nie? En verder 
ook dat in ‘n klein Liga elke bydrae 
tel?
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Kom ons kyk bietjie rond, 
beginnende op ons Kontinent: 

Zimbabwe   76 uit   96 
Kenia   33 uit   42 
Gambiee   12 uit   19 
San Marino   25 uit   30 
Jugo-Slawiee 334 uit 336 
Bermuda   80 uit   90 
Nederlandse Antille   55 uit   60 
Bangladesh   23 uit   28 
Singapoer   71 uit   95 
Maleisiee 330 uit  381 
Wes-Samoa   11 uit   15 
Vanuatu   24 uit   25 

In ‘n land word buitelandse lede ook 
bygetel by die nasionale vereniging 

se getalle. So word Amateurs wat in 
‘n land met ‘n gastelinsie besoek 
ook bygetel as hulle by daardie land 
se Liga aansluit. Dus vermeerder die 
Liga se getal met een maar nie die 
getal plaaslike lisensies nie. Dit 
maak dat ‘n paar lande interessante 
syfers het, maar mens kan daaruit 

sien watter 
plekke is 
populêre toeriste 
bestemmings of 
het baie 
buitelanders wat 
daar werk.  

Morokko 175 Radio-Amateurs Een Klubstasie 391 Liga lede 
Grenada   40 Radio-Amateurs Een Klubstasie   55 Liga lede 
Turks (VP5)   15 Radio-Amateurs Geen Klubstasie   25 Liga lede 

Ek het nie Luisteraars-lede in berekening gebring in hierdie getalle nie. 

Ek hoop u het hierdie wandeling deur die IARU syfers interessant gevind. 

Daar word verneem dat die Overberg Klub se bulletins wat op 
Maandag-aande uitgesaai word, gedurende die wintermaande 
verskuif na 19h00.  Die HF frekwensie is 3670 op die 80m 
band 

Frekwensies om te onthou 
7.042 Mhz ZS0BEL Pakket 
50.500Mhz ZS0BEL Pakket 
144.675Mhz ZS0STB Pakket 
144.675Mhz APRS 
144.675Mhz ZS0BARK “DX Cluster” 
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SO VERKLIK 'N MENS JOU GEHEIME! 

Deur Abe, ZS1OZ 

Wil jy graag weet hoelank iemand al 'n amateur is en hoe oud hy nou is? Jy 
kan dit op die volgende manier doen. 

Sê hy moet die volgende berekeninkie vir homself op 'n stukkie papier doen 
en as hy klaar is die finale getal vir jou gee. 

Laat hom neerskryf hoe lank hy al 'n amateur is (in volle jare), natuurlik sonder 
dat jy sien wat hy skryf.  Hierna moet hy die volgende stappe volg: 

a. Maal hierdie getal met 2. 

b. Tel nou 5 by. 

c. Maal met 50. 

d. As hy reeds vanjaar verjaar het, tel 1754 by, en 1753 as hy nog nie 
vanjaar verjaar het nie. 

e. Hy sal nou 'n taamlike groot getal hê.  Kom ons maak dit kleiner.  
Sê hy  moet sy jaar van geboorte daarvan aftrek. 

As hy nou net die laaste getal vir jou gee, het jy die inligting wat jy verlang.  
Die eerste een of twee syfers is die getal jare dat hy al 'n amateur is en die 
laaste twee syfers is sy ouderdom. 

Let wel:  Hierdie raaisel geld net vir 2004.

 

KOMITEE VAN BOLAND AMATEURRADIO KLUB SE E-POS ADRESE 

ZS1YT rassie@ctech.ac.za 

ZS1VR rpvan@absamail.co.za 

ZS1AAZ qrv@intekom.co.za 

ZS1KC zs1kc@mailbox.co.za 

ZU1LR zu1lr@mailbox.co.za 

ZS1G zs1g@mailbox.co.za 

ZS1OLI olivier@kingsley.co.za 
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Phil, ZS1PAN 

Susara, LV van 
Tienie, ZS1HO 

Rina, LV van 
Joe, ZS1AAB 

Eddie, ZR1EJD 

Hans, ZS1WZ 
Bennie, ZR1JHD 
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Van: 
 

Boland Amateurradioklub 
Posbus 2105 
Dennesig 
Stellenbosch 
7601 


