SARL NUUS SONDAG 19 AUGUSTUS 2018
Goeiemôre en welkom by die weeklikse nuus uitsending van die Suid-Afrikaanse Radioliga, gelees deur
________________________ (jou naam, roepsein en QTH)
Die Suid-Afrikaanse Radioliga saai elke Sondag nuus bulletins in Afrikaans sowel as Engels om 08:15 en
08:30 Sentraal Afrika Tyd onderskeidelik uit op HF sowel as op verskeie BHF- en UHF-herhalers. Hierdie
uitsendings word ook via Echolink herlei deur ZS6JPL. 'n Potgooi is ook beskikbaar op die Liga se web tuiste.
'n Oudio opname sowel as 'n teks weergawe kan van die Liga se webblad, www.sarl.org.za, afgelaai word, en
jy kan ook daar inteken om nuwe bulletins per e-pos te ontvang.
In die nuus vandag:
DIE SARL HF DIGITALE KOMPETISIE VANDAG EN DIE GELYKGOLF KOMPETISIE
VOLGENDE SONDAG
YOTA 2018 IS 'N VERBYSTEREND ERVARING
en
DIE SUID-AFRIKAANSE VUURTORING TOEKENNING
Bly ingeskakel vir meer inligting oor hierdie en ander interessante nuusitems.
DIE SARL HF DIGITALE KOMPETISIE VANDAG EN DIE GELYKGOLF KOMPETISIE
VOLGENDE SONDAG
Die tweede van die SARL HF-kompetisies, die HF Digitale kompetisie, is vanmiddag tussen 14:00 en 17:00
UTC op die lug met digitale aktiwiteit op 20, 40 en 80 meter. Die uitruiling is 'n RSQ-verslag en 'n
opeenvolgende reeksnommer wat begin by 001. As jy FT8 gaan gebruik, kan jy die reeksnommer in
dieô-volgorde voeg, wat teks toelaat, maar jy moet die reeksnommer vir elkeen QSO intik.
Die laaste van die SARL HF-kompetisies, die HF Gelykgolf-kompetisie, is volgende Sondag 26 Augustus
tussen 14:00 en 17:00 UTC op die lug met aktiwiteite tussen 14 000 en 14 060 kHz; 7 000 en 7 040 kHz en 3
510 en 3 560 kHz. Die uitruiling is 'n RST-verslag en 'n opeenvolgende reeksnommer wat begin by 001. Die
volledige stel reëls kan gevind word in die Augustus-uitgawe van Radio ZS of die 2018 Blouboek
Vir beide kompetisies, dien jou logstaat in ADIF (met 'n opsommingsblad), Cabrillo (met 'n opsommingsblad)
of MS Excel-formaat (die opsommingsblad is deel van die Excel-sigblad) en gemerk "my roepsein HF
Digitaal" teen Maandag 27 Augustus 2018 en gemerk "my roepsein HF Gelykgolf" teen Maandag 3
September 2018 per e-pos aan zs4bfn@mweb.co.za. YOTA 2018 IS 'N VERBYSTEREND ERVARING
YOTA 2018 was 'n verbysterend ervaring, dit was die kommentaar van die deelnemers wat 23 lande in
Europa en Afrika verteenwoordig het. Dit was die eerste keer dat die geleentheid op die Afrika-kontinent
gehou is en die eerste keer bygewoon deur 'n groot groep jongmense uit Afrika-lande.
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Die ander eerste vir YOTA was die tema van lei die opleiers op. Terwyl die deelnemers pret gehad het, meer
geleer oor amateur radio en uitstekende tegnologie ervaar het, was die tyd bestee aan hoe om daardie ervaring
aan ander jongmense in hul eie lande te neem. Die toekoms van Amateur Radio is ons jeug, het Nico
Rensburg, ZS6QL die SARL President gesê. "Ek glo YOTA 2018 het 'n groot bydrae gelewer om dit te
bevorder," het hy gesê. "Die SARL sal nie terug sit nie, ons sal die YOTA 2018-ervaring gebruik om plaaslike
YOTA-geleenthede te ontwikkel om meer van ons jeug in amateur radio te kry en die groot tegnologie wat
amateur radio vorentoe sal dryf."
"'n Spesiale woord van dank aan Lisa Leenders, PA2LS, die IARU Streek 1 Jeug Werkgroep voorsitter vir die
keuse van Suid-Afrika vir YOTA 2018 en die vertroue wat sy in ons geplaas het om die geleentheid aan te
bied. Ek wil graag my opregte dank uitspreek aan die organiserende span, ons lede en borge vir hul groot
bydraes om ons belofte te lewer om YOTA 2018 die beste YOTA ooit te maak. Ten slotte, 'n woord van dank
aan elke deelnemer vir julle ondersteuning en samewerking gedurende die week, julle was 'n wonderlike
groep jongmense!"
KLETSKOUS GETEISTER DEUR BATTERY MISLUKKING
Kletskous op BACAR 6 het perfek op die grond gewerk terwyl dit in die loonvrag van BACARSats was ter
voorbereiding vir die lansering op 'n hoë hoogte ballon en vir 'n kort tydperk terwyl die ballon geklim. Toe het
die transponder skielik afgeskakel. Na herwinning is gevind dat die battery misluk het, die een sel was dood.
"Ons is klaarblyklik teleurgesteld, maar ook bly dat die ruimte raam die vinnige afkoms en die harde landing
kon verduur. Dit was die eerste keer dat ons 'n byna volledige Kletskous gevlieg het. Slegs die sonpanele en
die aanboordbeheerder is op die grond gelos," het Hannes Coetzee, ZS6BZP, die Kletskous-projekbestuurder
gesê. "Dit is 'n bekommernis dat die battery misluk het en dit is 'n saak wat ondersoek moet word. As deel van
die volgende fase in die ontwikkeling, onderneem die ontwerper van die transponder, Leon Lessing,
ZS6LMG, om die transponder te onderwerp aan 'n kragtige grond toets. Kletskous sal op 'n hoë perseel
geplaas word vir operasionele toetsing. Meer inligting is beskikbaar op www.amsatsa.org.za."
DIE ALLEEN VERSPREIDERS VIR YAESU AMATEUR RADIO TOERUSTING
Tewsol Internasionaal Edms. Bpk. is met onmiddellike ingang aangestel as die alleen verspreiders van Yaesu
Amateur Radio-toerusting in Suider-Afrika en alle ander SAOG-entiteite. Tewsol is reeds agente vir
Kenwood, Icom en Hytera en ander bykomstige toerusting. Die maatskappy word bestuur deur John Smith,
ZS6BNS en Danny Liebenberg, ZS6AW.
Die maatskappy wat bekend is in die para-militêre en sekuriteitsbedryf, het die gebrek aan 'n enkele
maatskappy geïdentifiseer met die nodige vaardighede en ondersteuning om die amateur-broederskap te dien.
Daar word beplan om binnekort 'n vertoonlokaal in die Johannesburgse gebied te open waar voornemende
kopers met 'n reeks nuwe en gebruikte toerusting van verskeie vervaardigers kan speel. Bestaande
Yaesu-handelaars sal sulke en nuwes bly waar die behoefte geïdentifiseer word.
Jy luister aan &#329; nuus uitsending van die Suid-Afrikaanse Radioliga
DIE 2018 SUID-AFRIKAANSE VUURTORING TOEKENNING
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Die 2018 Suid-Afrikaanse Vuurtoring-toekenning sal uitgereik word aan radio amateurs/klubs wat die naweek
'n QSO het met 10 van die Suid-Afrikaanse en Namibiese vuurtorings wat tydens die ILLW aktief is. 'n Lys
met die datum, tyd (UTC), roepsein en naam van die vuurtoring moet gestuur word na zs4bfn@mweb.co.za.
Die toekenning sertifikaat sal in PDF-formaat beskikbaar wees en sal per e-pos gestuur word. Die lys van
vuurtorings kan gevind word in die SARL-kommunikasie van Donderdag 16 Augustus 2018.
FCC-LISENSIE-EKSAMENSESSIE SAL OP 25 AUGUSTUS GEHOU WORD.
Chris Burger, ZS6EZ, sê die Pretoria Amateurradioklub het ingestem dat die fasiliteite van die Pretoria Ou
Motorklub vanaf 08:00 SAT op Saterdag 25 Augustus te gebruik. Die PARK snuffelmark sal om 10:00 begin
en die Klub AJV vind later in die dag plaas.
Volledige besonderhede van die eksamen kan gevind word by http://zs6ez.org.za/fcc-exam.htm. Volg
asseblief die inskrywings instruksies so gou as moontlik. Ons moet seker maak dat genoeg eksamen materiaal
beskikbaar is. Jy moet voor die tyd registreer en ek benodig die volgende inligting van jou - jou naam,
ZS-roepsein en FCC-roepsein (indien enige) en die eksamens wat jy wil skryf (Tegnikus, Algemeen, Ekstra).
Jy kan al drie skryf met een inskrywingsgeld.
OKOSA REAGEER VINNIG OP KRAGOMSETTER STEURINGS
Na aanleiding van 'n klag oor steurings van 'n buurman se hoofstroom ondersteuningstelsel, het OKOSA
vinnig gehandel en beveel dat die toerusting verwyder moes word, aangesien dit seine oor die mediumgolf en
al die HF-amateur radio-bande uitstraal. 'n Amateur se buurman het 'n battery-rugsteunstelsel geïnstalleer wat
vanaf die eerste dag groot radio-steurings veroorsaak het. Terwyl die installeerder probeer het om filters te
installeer, het hulle nie daarin geslaag om die steurings uit te skakel nie. Die SARL het die amateur aangeraai
om 'n klag aan die OKOSA Streekbestuurder Gauteng te rig. Die OKOSA Steurings Klagte afdeling was
vinnig om te reageer en bewys dat die steuring uit 'n krag rugsteunstelsel stelsel gekom het.
As jy steurings ervaar, moet jy eers verseker dat dit nie deur toerusting in jou woning veroorsaak word nie.
Die eenvoudigste manier om dit te bepaal is om die kragnetwerk aan te skakel en 'n ontvanger van 'n battery
bron te gebruik. Nog 'n metode is om 'n draagbare AM-radio te gebruik en om die huis te loop. Nadat jy dit
gedoen het en jy is seker dat die steuring nie gegenereer word deur toerusting in jou huis nie, moet jy 'n
skriftelik klagte indien by die OKOSA Streekbestuurder in die provinsie waar jy woon. Gee soveel
besonderhede oor die steuring as moontlik.
DIE UITSLAE VAN DIE SARL HF FOON KOMPETISIE
Die kompetisie komitee het 18 logstate en 1 kontrole logstaat ontvang vir die SARL HF Foon kompetisie
gehou op Sondag 5 Augustus 2018. Dankie aan hierdie deelnemers wat logstate ingedien het.
1 ste Max Rossi, ZS5MAX - 174 punte, ontvanger van die Silent Keys Memorial SSB Trofee 2 de Woody
Collet, ZS3WL - 135 punte, ontvanger van die Joseph White Trofee vir die hoogste telling op 'n enkele band 3
de Pieter Jacobs, V51PJ - 122 punte
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Charmaine Schutte, ZS5CVH ontvang die AKYAB-trofee vir die hoogste telling deur 'n amateur in die eerste
jaar van lisensie.
Die Klub kompetisie, met twee kompetisie voor! 1 ste Highway ARK - 243 punte
2 de Bo-Karoo ARK - 155 punte
3 de Bloemfontein ARK - 133 punte
DIE WESRAND SNUFFELMARK
Die Wesrand Amateurradioklub hou sy volgende snuffelmark om 12:00 op Saterdag 01 September 2018 by
die klubhuis in Krotonstraat, Weltevredenpark, Roodepoort. Almal is baie welkom. Vir meer inligting skakel,
Phillip ZS6PVT by 083 267 3835.
HF VOORTPLANTINGSVOORSPELLING
Hannes Coetzee, ZS6BZP, berig dat die verwagte sonaktiwiteitsvlak laag gaan bly. Tans is daar slegs 'n klein
sonvlekkie sigbaar sonder enige potensiaal vir sonfakkels. Diegene wat hulle eie frekwensievoorspellings wil
doen, kan 'n verwagte effektiewe sonvlektelling van een vir die week gebruik. Amateurs kan moontlike goeie
openinge op die 20 en 30 m bande verwag. Besoek gerus die webtuiste spaceweather.sansa.org.za vir meer
inligting.
Nou die Dagboek van Gebeure vir die volgende paar weke:
Vanmiddag - die SARL HF Digitale kompetisie 25 Augustus - FCC-eksamens by die PARK; PARK
snuffelmark en algemene jaarvergadering; Kaapse ARS-vergadering 26 Augustus - die SARL HF Gelykgolf
kompetisie 27 Augustus - die sluitingsdatum vir HF Digitale logstate 1 September - die Wesrandse
snuffelmark 3 September - die sluitingsdatum vir HF Gelykgolf logstate
Om die bulletin mee af te sluit, 'n opsomming van ons hoof berig:
Die tweede van die SARL HF-kompetisies, die HF Digitale kompetisie, is vanmiddag tussen 14:00 en 17:00
UTC op die lug met digitale aktiwiteit op 20, 40 en 80 meter. Die uitruiling is 'n RSQ-verslag en 'n
opeenvolgende reeksnommer wat begin by 001. As jy FT8 gaan gebruik, kan jy die reeksnommer in
dieô-volgorde voeg, wat teks toelaat, maar jy moet die reeksnommer vir elkeen QSO intik.
Dit bring ons aan die einde van hierdie bulletin.
Die Suid-Afrikaanse Radioliga se nuusdiens nooi klubs en individue uit om nuus brokkies van belang vir
radio amateurs en kortgolf luisteraars in te dien. Plaas nuus berigte indien moontlik, in beide Engels en
Afrikaans op die Suid-Afrikaanse Radioliga webtuiste onder die 'news inbox' skakel nie later as die
Donderdag wat die bulletin datum voorafgaan nie.
Luister elke Sondagoggend om 10:00 Sentraal Afrika Tyd na "Amateur Radio Today". Daar is herleiding op 7
082 kHz laer syband, 7 205 en 17 660 kHz AM en verskeie herleidings op BHF en UHF frekwensies regoor
Suid-Afrika. 'n Potgooi deur Dick, ZS6RO, is ook beskikbaar. 'n Heruitsending vind op Maandae om 18:30
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Sentraal Afrika Tyd op 3 230 kHz plaas.
Ons ontvang graag jou seinrapporte, kommentaar en voorstelle, stuur 'n e-pos aan artoday@sarl.org.za.
Sentech borg die uitsendings op die nie-amateur frekwensies.
Jy het geluister na 'n nuusuitsending van die Suid-Afrikaanse Radioliga, saamgestel deur Dennis Green,
ZS4BS, geredigeer deur Johan de Bruyn, ZS6JHB en gelees deur ...........................................................
Die Afrikaanse Nuusspan groet nou en wens jou `n mooi week toe. Totsiens.
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