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BARK 
Vergadering... 

KOMITEE VAN BOLAND AMATEUR RADIO KLUB 

Johan le Roux ZS1RX 021-9192246 
Karl Canitz  ZS1KC 021-9765237 
Rassie Erasmus ZS1YT 021-8545764 
Jan Van der Vyver ZS1VDV 083-3795859 
Douglas Defty  ZS1DUG 021-9436300 

Gekoöpteerde Lede 

Deon Heydenrych ZS1G 082-6539884 
Deon Coetzee ZR1DE 021-9764167 

KLUB BULLETINS 

Tyd: Sondae om 7:45 
Frekwensies: 3670kHz, 7092kHz LSB en 145,700 FM 

WEBWERF 

Bark.org.za 

KENNISGEWING VAN DIE VOLGENDE BARK VERGADERING 

U word vriendelik uitgenooi na BARK se volgende 
ledevergadering op Saterdag 8 Desember 2012 
om 11:00 by die Oom Vossie Voortrekker 
Kommando in Bellville.  Die vergadering behoort so teen 12 uur 
klaar te wees en daarna sal die gebruiklike bring en braai 
plaasvind.  U moet asseblief u eie hout, kampstoele en 
vleisbraaigoed saambring.  Iets om skaduwee te maak sal ook 
handig wees. 

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 diskresie 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, of op disket gestuur word. 

Stuur u bydraes aan: 

E-pos: zs1rx@mailbox.co.za 
Posadres: CQ Boland Posbus 273 STRAND 7139 
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VAN DIE VOORSITTER. 

Ons laaste lede vergadering van die 
jaar lê net om die draai.  Die nat  
T-hemp kompetisie behoort baie pret 
te wees. 

Op Sondag 9 Desember sal ek die 
laaste bulletin van die jaar lewer.  Ek 
sal gesels oor BARK se 
bedrywighede van hierdie jaar. 

Baie dankie aan almal wat 
gedurende hierdie kwartaal en ook 
hierdie jaar betrokke was by BARK 
se bedrywighede. 

Ek wil in die besonder dankie sê aan 
die bulletin lesers. 

Baie dankie ook aan BARK se 
komitee wat baie werk agter die 
skerms verrig.  Hul werk is nie altyd 
so sigbaar nie, maar die resultate 
spreek vanself. 

Geniet die Kers-seisoen en bestuur 
asseblief versigtig. 

’n Geseënde Kersfees en ’n 
voorspoedige Nuwejaar aan u en u 
gesin. 

Johan, ZS1RX 

 

 
 

50 STE CQ BOLAND 
Deur Johan, ZS1RX 

Hierdie uitgawe van CQ Boland is vir my as 
persoon ’n besondere mylpaal.  Dit is die 50 ste 
uitgawe waarvan ek die redakteur is.  My eerste 
uitgawe was die September 2000 uitgawe. 
Met nostalgie blaai ek deur my eerste uitgawe 
terwyl ek besig is om hierdie artikel te skryf. 
My “openings rede” was: 

Hierdie is my eerste poging en ek hoop en glo 
dat ek dieselfde entoesiasme en deelname as 
my voorgangers gaan kry. 
Sonder u bydraes sal dit onmoontlik wees om 
’n sinvolle CQ Boland te skryf. 

Ek merk op dat daar baie bydraes van die lede in 
die September 2000 uitgawe was.  Hierdie bydraes het met die jare al minder 
geword. 
WAT WAS IN MY EERSTE UITGAWE? 
o In die eerste “Kom ons gesels Tegnies” bespreek ek die werking van ‘’n 

A-Stabiele ossillator met my gunsteling die 555 geintegreerde 
stroombaan as die hart van die kring. 
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o Oppie, ZS1OP, gee ’n deeglike beskrywing van die BARK vergadering 

van Junie 2000. 
o Phil, ZS1PAN, skryf ’n artikel oor sy gunsteling, die Avro Shackleton. 
o Dan was daar ’n onderhoud met Hans, ZS1WZ, wat deur Oppie, 

ZS1OP, gedoen was. 
o Ean, ZS1PR, skryf ’n artikel oor “Hoe sterk is my sein?” 

HOE WORD ’N CQ BOLAND GESKRYF? 
Die skryf van CQ Boland is natuurlik nie net gaan sit voor die rekenaar en 
begin tik nie.  Dit is ’n hele proses van data insamel.  Eerstens gaan ek deur al 
my e-posse van die laaste kwartaal.  Nou dit is ’n storie op sy eie.  U weet 
hoeveel eposse u per dag ontvang.  Ek haal dan die belangrikste nuus uit en 
gooi dit in die toekomstige CQ Boland dokument.  Dan gaan ek na my foto 
album toe en soek dit deur vir relevante foto’s.  Hierdie is ook ’n tydsame 
proses. 
Die e-posse en foto’s en so ’n bietjie geheue vorm dan die raamwerk van CQ 
Boland.  Hierna rangskik ek die artikels min of meer in volgorde soos ek dit wil 

hê.  Dan begin die skryf van die artikels.  Die “vleis” word 
nou om die raamwerk gesit.  Hierna lees die LV, Alma, die 
name uit die vorige vergadering se teenwoordigheidslys.  
Nou dit is ook ’n storie op sy eie want sommige amateurs 
se handskrifte laat ’n mens vir een of ander rede aan ’n 
dokter dink.  Dit is hoekom ek altyd vra dat u mooi moet 
skryf in die teenwoordigheidslys.  Nadat alles geskryf is 

volg die “mooimaak”. 
Dan is dit die LV se beurt om die proeflees te doen en al die spelfoute uit te 
haal.  Daarna e-pos ek CQ Boland aan Rassie, ZS1YT, om die finale 
proeflees te doen. 
As alles reg is e-pos ek die elektroniese weergawe en Rassie druk en plak die 
slakkepos weergawe. 
En so ontstaan nog ’n CQ Boland. 
Ek het my mylpaal bereik (Soos Riaan Cruywagen) en julle weet nou presies 
hoe ’n CQ Boland gebore en grootgemaak word, so enige iemand wat by my 
wil oorvat is welkom. 

BARK SE NUUS-BULLETINS 

Gedurende hierdie kwartaal was die nuus gelees deur:  Hennie – ZS1LR, 
Anton – ZS1ASV, Esme – ZS1EH, Avron – ZS1LA, Karl – ZS1KC, 
Margareta, ZS1TOX en Louis – ZS1JLB.  Ek sal die laaste bulletin lees op 
9 Desember. 
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Hoe sluit ek by BARK aan?  Hoe hernu ek my lidmaatskap 
Die maklikste manier om by BARK aan te sluit of 
om u lidmaatskap te hernu is om dit via die internet 
te doen.  Gaan na BARK se webwerf by  
http://bark.org.za  Gaan na Aansoek/Hernu vorm 
en voltooi die informasie wat verlang word.  Of 
gaan direk na http://bark.org.za/?page_id=290  
Doen ‘n internet betaling in BARK se rekening in.  
Die bank besonderhede is: 

Bank:  ABSA. 
Takkode:  Internet - 632005, Toonbank – 
334312. 
Rek No:  429720974. 

Ledegeld vir ‘n gewone lid is R80,00 en vir ‘n skolier of student R40,00. 

BARK VERGADERING VAN SATERDAG, 8 DESEMBER 2012 
Deur Johan, ZS1RX 

Ons volgende BARK vergadering vind plaas op Saterdag, 8 Desember om 
11h00, by Oom Vossie Voortrekkers in Bellville.  Sien onderstaande kaart vir 
aanwysings.  Die GPS koördinate is:  Suid-33.88364 Oos-18.64519. 
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U moet u eie rooster, hout, kampstoele, skaduwee en braaivleis goed 
saambring. 

BOLAND NAT T-HEMP KOMPETISIE 

Ja, u het reg gelees.  By die volgende BARK vergadering gaan ‘n “Nat T-
hemp” kompetisie gehou word. 

Daar gaan 4 kategorië wees. 

1 - Dames onder 30 jaar. 

2 - Dames bo 30 jaar. 
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3 - Mans onder 45 jaar. 

4 - Mans bo 45 jaar. 

Pryse in alle kategorië kan gewen word! 

Die dame deelnemers sal deur al die mans beoordeel word. 

Die mans deelnemers sal deur al die dames beoordeel word! 

Bring u eie T-hemp saam – Hoe dunner hoe beter!! 

Lede bring u LV’s saam – Sy kan dalk vir jou ‘n goeie prys huis toe bring! 

Fotos van die wenners sal op die BARK webblad verskyn en in die volgende 
uitgawe van CQ-BOLAND!  

Wennes kan dalk ‘n kontrak met ‘n mode tydskrif losslaan! 

Sien jou daar! 

 

87 JARIGE RADIO AMATEUR VAN PAPAKURA, AUCKLAND 
Deur Margareta ZS1TOX 

Ek het hierdie dierbare 87 jarige radio amateur in Papakura, Auckland 
ontmoet.  Ek het 'n groot toring in die 
man se tuin gesien en klop toe aan sy 
deur.  'n Ou dame maak die deur oop 
en ek vra: “Is u die radio amateur?”  Sy 
antwoord, “Nee, dis my man,  kom tog 
binne”.  Daar ontmoet ek vir Robert 
Grayson, ZL1DM.  Hy is nie regtig meer 
aktief nie, maar heeltemal bereid om 
met my oor radio's te gesels.  Hy het so 
entoesiasties geraak, dat hy vir my 
gesê het ek moet vir hom 'n “sked” 

maak en dit vir hom aan stuur.  Terloops sy seun is ook 'n amateur. 

 

RTA IN DIE KAAP 
De Suid Afrikaanse Radio Liga se "Radio Tegnologie in Aksie" simposiums 
het op 29 September 2012 te Bellville plaasgevind. 
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Daar was verskeie praatjies en demonstrasies gewees.  Die aanbiedings was 
regtig interessant gewees.  Rassie, ZS1YT, was die gasheer en BARK het die 
middagete verskaf.  Die van u wat daar was sal kan getuig dat die ete 
uitstaande was. 

Meer as 80 persone het die RTA bygewoon. 

RADIO-AMATEURS MOET BYDRA TOT SUID-AFRIKA SE 
KUNDIGHEIDSEKONOMIE 

In sy beleidsrede by die vier RTA's, het die SARL se President gesê dat 
radioamateurs moet bydra tot Suid-
Afrika se pogings om vir die land 'n 
kundigheidsekonomie te bou.  Hy stel 
dit dat navorsing en ontwikkeling die 
groei van kundigheidsintensiewe 
aktiwiteite bevorder.  Daar is 'n 
duidelike verband tussen die 
intensiteit van navorsing en 
ontwikkeling en kompeterendheid.  

Een van Suid-Afrika se doelwitte is om die land se 
kundigheidsontwikkelingskapasiteit te verhoog, sodat wêreldklasnavorsing 
gedoen kan word en gevorderde ontdekkings omgesit kan word in 
innoverende produkte en prosesse. 

"Ek glo dat ons 'n bydrae kan maak. amateurradio is geseën met deel van die 
radiospektrum wat groter is as wat baie beleidmakers glo, geregverdig is. 
Daarteenoor moet opgeweeg word die geskiedenis van die aanvoring van 
nuwe ontwikkelings deur radioamateurs.  Ons moet voortbou op ons passie 
om te eksperimenteer en ontwikkel." 

"Blootstelling aan amateurradio het al baie jongmense aangevuur om met 
loopbane in die tegnologiese nywerhede te begin.  Baie van hulle het 
uitgeblink en groot bydraes gelewer.  Ek dink byvoorbeeld aan Jack Kirby wat 
die 2000 Nobelprys gewen het vir die ontwikkeling van die mikrobaan.  'n 
Ander Nobelpryswenner wat sy loopbaan ontwikkel het uit 'n belangstelling in 
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amateurradio, is Joe Taylor, K1JT.  Hy het saam met Russel Hulse die 1993 
Nobelprys in fisika verower vir die ontdekking van 'n nuwe tipe pulsar, 'n 
ontdekking wat nuwe moontlikhede vir die studie van gravitasie blootgelê het." 

"Jy mag nou vra, maar hoe kan ek bydra" het Rassie gesê. 'Ek is nie 'n Joe 
Taylor nie'. Ja, maar Joe Taylor was ook nie wat Joe Taylor vandag is nie.  Dit 
was sy belangstelling in nuwe dinge, nuwe idees wat hom gemaak het wat hy 
vandag is.  Radioamateurs eksperimenteer baie, maar hulle het 'n groot 
probleem; hulle is traag om hulle resultate te deel deur middel van praatjies by 
klubvergaderings of deur artikels in Radio ZS of ander tegniese publikasies." 

Rassie het baie interessante projekte geskets waarmee amateurs 'n groot 
bydrae kan maak. 

BOLAND AMATEUR RADIO KLUB HELP DIE VOORTREKKERS 
Deur Johan, ZS1RX 

CQ HOU KOERS 

CQ Hou Koers het op Saterdag 20 Oktober plaasgevind.  BARK het vir hierdie 
geleentheid ‘n radio stasie 
in Vredenburg opgesit.  
Toestande was nie waffers 
nie en die boodskap van 
die hoofleier was baie 
swak ontvang. 

Ons het die voortrekkers 
so ‘n bietjie van 
radiospraak geleer en Jan 
ZS1VDV het ‘n verbind en 
vind uitgewerk.  Dit was op 
BARK se jaarlikse Verbind en Vind geskoei.  Die kinders het dit baie geniet.  
Ek het die werking van Heliograwe aan die kleiner kinders verduidelik. 
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Oppie, ZS1OP 

WESKAAP NAGMARS 

Soos elke jaar het die Radio Amateurs dan ook die kommunikasie verskaf vir 
Die Voortrekkers se jaarlikse Wes-
Kaap Nagmars.  Die Nagmars val 
saam met CQ Hou Koers en was 
vanjaar by Trekoskraal naby 
Vredenburg. 

Jan, ZS1VDV, was verantwoordelik 
vir die kommunikasieplan.  Hy was 
bygestaan deur Francois, ZS1FAS 
en Danelle, ZU1DCM.  Andre, 
ZU1KOK, was op ‘n strategiese punt geplaas en Deon, ZS1G, met sy voertuig 
moes verdwalings voorkom.  Ek was die kontroleerder en het al die spanne 
gemonitor en met behulp van Deon (mobiel) voorkom dat daar spanne 
wegraak.  Die operasie (Nagmars) was absoluut suksesvol. 

Dankie aan almal wat gehelp het. 

DRIE BEKENDES SE SLEUTELS WORD STIL 
Deur Johan, ZS1RX 

Gedurende die afgelope kwartaal het drie bekendes se sleutels stil geword.  
Dit is Oppie - ZS1OP, Pieter - ZS4PB en Pieter – ZS1PW 

OPPIE, ZS1OP 

Die sleutel van Oppie Opperman, 
ZS1OP, het op Sondag 4 
November stil geraak.  Oppie was 
83 jaar oud.  Hy was sedert 1993 
lid van die SARL en Boland 
Amateur Radio Klub.  Gedurende 
sy gedenkdiens het Smittie, 
ZS1AK, Psalm 23 in morse kode 
uitgesaai.  Ons innige meegevoel 
aan sy familie en vriende  

PIETER BOTHA, ZS4PB 

Die sleutel van Pieter Botha, 
ZS4PB (oukêrel Push Button) het 
ook op 7 November stil geword.  
Pieter het 'n tyd gelede plaas toe 
getrek om tussen sy 'rooibeeste' te 
wees, maar gedurende die 
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Pieter, ZS1PW 

afgelope aantal maande het sy gesondheid baie 
agteruitgegaan.  Ons innige meegevoel aan sy  
familie en vriende. 

PIETER VILJOEN, ZS1PW 

Dan het die sleutel van Pieter Viljoen, ZS1PW ook 
stil geraak na ‘n lang siekbed.  Pieter was ‘n lid van 
BARK.  Ons innige meegevoel aan sy familie en 
vriende. 

Ons sal hulle mis....... 

KOM ONS GESELS TEGNIES 
Deur Johan, ZS1RX 

BOU ’N VOX 

Soms benodig ’n mens ’n VOX stroombaan om die radio outomaties te sleutel 
as daar ’n audio sein is.  Alle radio’s het nie ingeboude VOX Stroombane nie.  
Ek het die onderstaande stroombaan by:  
http://english.cxem.net/guard/guard25.php raakgeloop. 
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LATITUDE NA APRS 

Die van julle wat jul selfone wil gebruik vir APRS kan registreer by 
http://l2a.co.za/ 

Vir navrae kan Johannes, ZR1RF gekontak word by:  
johannesleroux@gmail.com 

Hierdie kring gebruik 'n MC2830, om 'n stem geaktiveer skakelaar (VOX) te 
vorm.  ‘n Tradisionele VOX kring is nie in staat om te onderskei tussen stem 
en geraas in die inkomende sein nie.  In 'n raserige omgewing word die 

skakeling dikwels veroorsaak deur geraas, en die 
aktivering sensitiwiteit moet afgestel word.  Hierdie kring 
oorkom hierdie swakheid.  Die VOX word geaktiveer deur 
die stem vlak bo die geraas te meet en word nie geaktiveer 
deur agtergrond geraas nie.  Dit word gedoen deur gebruik 

te maak van die verskille in die stem en geraas golfvorms.  Spraak golfvorms 
het 'n wye verskeidenheid van variasie in amplitude, terwyl geraas golfvorms 
meer stabiel is. Die sensitiwiteit van die stem aktivering hang af van die 
waarde van R6.  Die stem aktiverings sensitiwiteit word verminder van 3.0dB 
tot 8.0dB bokant die geraasvlak as R6 verander word van 14k na 7K. 

Bou dit en geniet dit. 

 

HAMNET NUUS 
Deur Johan, ZS1RX 

Op Donderdag 14 November is ‘n samewerkings ooreenkoms tussen Hamnet 
en die Ramp Bestuur van Stad Kaapstad gesluit.  Stad 
Kaapstad erken die waardevolle bydrae wat amateur radio 
kan verskaf gedurende nood kommmunikasie. 

‘n Amateur radio fasiliteit sal by die Ramp Risiko Bestuur 
Sentrum in Goodwood geskep word. 

Alister van Tonder, ZS1OK, het ‘n reuse bydrae gelewer in 
die tot standkoming van hierdie ooreenkoms. 
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Hierdie foto is 10 jaar gelede geneem by ‘n BARK vergadering op die plaas Slot 
van die Paarl. 

 

BARK SE WEBWERF 
Deur Johan, ZS1RX 

Besoek asseblief BARK se webwerf.  U sal dit kry by bark.org.za.  Deon, 
ZS1G is ons webmeester.  Wat is interessant op die webwerf?  U kan onder 
andere die volgende daar kry: 

Foto Album, CQ Boland, Ons Sondag bulletins in klank, Nuus, Verjaarsdae en 
sommer nog baie meer. 

 

TERUG IN DIE GESKIEDENIS........ 

BARK OP FACEBOOK 
Deur Johan, ZS1RX 

BARK is nou ook op Facebook.  Besoek asseblief hierdie bladsy en gee 
vir ons ‘’n “Hou van”. 

U kan die blad besoek by:  
http://www.facebook.com/bolandamateurradioklub 
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BARK VERGADERING VAN SATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 
Deur Johan, ZS1RX 

Die vergadering het plaasgevind by die Kuilsrivier Voortrekkers.  Die amptelike 
verrigtinge was net na 12:00 klaar en toe het die braai en lekker gesels en 
kennis uitruil begin. 

 

Hennie, ZS1LR, het weereens ‘n potbrood gebak en geskenk om uitgeloot te 
word om geld in te samel vir die herhalerfonds.  Rassie, ZS1YT, het die brood 
gewen. 

Die volgende 28 persone het die teenwoordigheidslys geteken:

ALBERTS, JOHAN ZS1B 
BLOM, BENJA ZS1BLM 
BOTHA, LOUIS ZS1JLB 

CHAMBERLAIN, HENRY ZS1AAZ 
COETZEE, RAOUL ZS1REC 
DE KOCK, DAVID ZS1DDK 

In ernstige konsentrasie gedurende die amptelike vergadering 

Hennie die Bakker en Rassie die Wenner Anton – ZS1ASV, Theo – ZS1BO en 
Deon, - ZS1G in ’n ernstige gesprek oor 

selfoon tegnologie 
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DISSEL, JOHAN ZS1JDL 
DREYER, THEO ZS1BO 
ERASMUS, RASSIE ZS1YT 
FRANSMAN, ANDRE ZS1F 
HARTZENBERG, DAVID ZS1BCE 
HARTZENBERG, ESME ZS1EH 
HEYDENRYCH, DEON ZS1G 
HYMAN, CLYDE ZS1CS 
LE ROUX, ALMA 
LE ROUX, DAVID ZS1DAV 
LE ROUX, HENNIE ZS1LR 

LE ROUX, JOHAN ZS1RX 
LUCAS, AVRON ZS1LA 
NOTHLING, HANS ZS1WZ 
PALM, FABIAN ZR1FQ 
SADIE, BENNA ZS1PBS 
VAN RENSBURG, MARTIN ZS1MC 
VAN RHYN, WILLIE ZS1RV 
VAN WYK, GRANVILLE ZS1GVW 
VAN ZYL, RENE ZS1VR 
VISSER, ANTON ZS1ASV 
VISSER, ELSA 

 

 

WENKE WAT WERK 

Die internet is ‘n wonderlikke bron van informasie. Google “Wenke wat werk”. 

VENSTERS 
Gebruik ou T-hemde om ruite mee skoon te maak. Die materiaal vorm nie 
wolletjies nie. 

Voeg twee eetlepels asyn by die water vir silwerskoon vensters. Vir vensters 
sonder enige strepe, venster wat glinsters, gebruik helfte water, helfte wit 
asyn.  Droog die vensters af met ‘n sagte doek. 

Ou koerantpapier is uitstekend om vensters mee blink te poleer. 

Gebruik vertikale hale wanneer jy jou vensters aan die buitekant was en 
horisontale hale binne. So kan jy sien watter kant strepe maak. 

Moet nie jou vensters op ‘n sonnige dag was nie.  Dit maak dan makliker 
strepe. 

 

REALTEK RT 2832U / E4000 SAGTEWARE GEDEFINIEERDE RADIO 

Deur Johan, ZS1RX 

In die vorige uitgawe van CQ Boland het ek ‘n artikel geskryf oor hierdie 
“stokkie”.  Ek het intussen ‘n verandering op die sagteware ontdek wat 
hierdie ontvanger kan laat “scan”.  Besoek:  
http://uk.groups.yahoo.com/group/SDRSharp/message/581 vir meer 
informasie 
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