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Hierdie Uitgawe 01 is ‘n bekendstelling tot die blog 

Besoek ons blog en geniet die volgende altyd gratis 
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Absoluut gratis aanlyn: Geleentheid vir geskenk, versameling 
of verkope.  

Druk, vou, stapel en versprei ons A5 tydskrif.  

U mag die PDF formaat beskikbaar op die blog aflaai en druk en 
versprei, dit mag selfs verkoop word sonder ons ‘n sent te gee! 
Enigste reël is dit mag nie verander word of aanlyn verskaf word 
nie. 

Ons oues van dae soek altyd leesstof. Doen u naaste ouetehuise 
die diens en druk elke week se uitgawe vir hulle biblioteek en 
sommer ook vir u naaste stadsbiblioteek. 

Hierdie is ‘n maklike manier vir skoliere vir ‘n bietjie geld maak 
deur hierdie tydskrif by hulle skool verkoop. 
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Mag ons saamwerk en u storie(s) publiseer, onthou dat ons u op 
hierdie stadium slegs blootstelling bied so gee ons ’n kort “Oor 
die Skrywer” opsomming van dieselfde lengte en soortgelyk as 
die een van “Anton Pan” met al u sosiale skakels. Dit sal u 
permanente advertensie op ons voorblad wees. 

Hopelik sal ons genoeg gereelde besoekers met verloop van tyd 
opbou sodat ons toekomstige skrywers eendag beter vergoed sal 
word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

Pavement Stories 

Video Rubriek deur Splinter Klaas. 

My naam is Splinter Klaas en ek deel graag met julle “staaltjies 
en stories”. Ek vertel in my unieke taal genoem 
“Deurmekariaans”. Dus sal julle vertroud raak met Engels, 
Afrikaans, Afrokaans, Tokalossiekaans en ook Kaapse sê goed. 
So “enjoy” die “Deurmekariaans” dit kom van die stories wat ek 
op pavement in my kop skryf. In Engels vertaal is dis “a figment 
of my imagination” met ander woorde “pavement stories”. Niks 
meer en niks minder as net dit “for your entertainment”. 

 

Splinter Klaas video staaltjies 
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Twee vervolgverhale 

 

 

Oor ons tweede vervolgverhaal: Die Skrif van Onheil 

Begin Uitgawe 02 – 24 Des 2018 

’n Misterieuse skrif beland in die hande van Billy en Kadin, twee 
jong leerders, nadat ’n man lelik aangerand en moontlik vermoor 

 

 17

Maak die leser net draaie saam met ondersteunende karakters 
sonder die hoofkarakter wanneer absoluut noodsaaklik? 

Is daar enige onnodige karakters of gebeure? 

Verduidelik of beskryf u wat nie noodwendig is vir die storie nie. 

Beskryf u met woorde waar u eerder met aksie of houding moet 
verduidelik. 

Oordoen u enige feite wat nie noodsaaklik is vir die storie bloot 
omdat dit interessant is. 

Spring u onnodig in tyd. 

Vloei u storie natuurlik in mekaar sonder dat die leser verlore 
raak. 

Volg u die mees effektiefste storielyn wat die leser die beste sal 
vashou van die begin tot die einde? (Indien tyd spronge nodig is 
vir ’n beter storielyn dan is die spronge geregverdig solank die 
storie logies vloei.) 

Is daar periodes wat daar nie genoeg gebeur wat die leser prikkel 
nie en wat moet gedoen word indien wel. 

Wat is die beste einde vir u storie (beslis of oop) en is dit 
verrassend en realisties genoeg? 

Trap u onnodig op enige politieke, seksistiese of godsdienstige 
tone. 

Gebruik u onnodig kru woordeskat en is daar nie beter 
alternatiewe kragwoorde nie? 
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Ons soek nog skrywers 

 

Manuskripte 

Die Vereistes vir die Manuskrip.doc wat u instuur vir plasing 

 

 Ons sal u werk lees en indien dit potensiaal wys dit of net so 
aanvaar, of u riglyne gee van wat u eers moet uitstryk. 

Ons soek graag skrywers wat die tydskrif interessanter sal maak. 
Verskillende style sal verfrissend en stimulerend vir die leser 
wees. Daar is egter ’n paar oogmerke wat ons nastreef tot die 
beste van ons vermoë. Hierdie is gesonde reëls wat sal sorg dat ’n 
verhaal lesers sal vashou sodat hulle gereeld terugkom. 

Verhale moet die volgende beantwoord en met die basiese WSpel 
grammatika reëls ooreenkom. (Laai asseblief WSpel op u Word, 
daar is ’n skakel in die blog. Gebruik dit en stuur asseblief ’n 
skoon manuskrip in Word met slegs logiese afwykings van 
WSpel se grammatika en spel reëls.) 

Wat is die lewenslesse wat u storie bring? 

Wie is die hoofkarakter en sal die leser belangstel in die belange 
van die persoon. 

Loop die leser meestal saam met die hoofkarakter vanaf die begin 
tot die einde. 
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is daarvoor. Hulle soeke vir antwoorde rondom die skrif het 
skaars die romanse tussen hulle ontvlam toe Billy in die hande 
van die duiwels beland. Hulle lewens hang aan ’n draadjie as 
Kadin die gevare moet navigeer. Min weet hulle dat die toekoms 
van die wêreld soos ons dit ken ook aan ’n draadjie hang want die 
onheil is baie groter as wat hulle ooit kon droom. 

Loop die pad saam en probeer die raaisel oplos voordat die onheil 
ontbloot word in al sy glorie wanneer nog belangrike spelers van 
agter die skerms hul verskyning maak. 
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Lees nou die begin van ons eerste vervolgverhaal 

 

Vasgevang – 1 – Weerloos 

Deur Anton Pan (Gert van Jaarsveld) 

 

Chloe ontwaak stadig vanuit ’n diep, donker gat van 
bewusteloosheid. Sy moet haarself dwing om haar oë selfs op 
skrefies oop te maak. Sy voel ongemaklik en snaaks. Wat hou 
haar arms en enkels vas? Daar is ’n lig aan in die vertrek maar 
haar benewelde verstand sukkel om te begryp en haar oë soek 
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Oor die skrywer Anton Pan 

 

Anton skryf tot dusvêr net rillers met ’n titseltjie romanse. Hy 
skryf onder die pennaam Anton Pan want dit klink soos Peter Pan 
en is beter op die oor as Pansegrouw. Hy het baie idees maar 
begin eers skryf wanneer die plot gereed genoeg is en laat sy 
karakters en storie oorneem. Hy geniet die onvoorspelbare proses 
wanneer alles vorm aanneem en dinge hulle eie rigting inslaan 
sodat hy sy oorspronklike plot moet aanpas en raak altyd 
smoorverlief op sy hoofkarakter maar altyd ’n skone dame. Anton 
soek ’n vennoot wat in hom glo en goed vertaal sodat hulle saam 
die internasionale mark betree aftree en net slaap en skryf. 

 

Oor ons redigeerder en vertaler Gert van Jaarsveld 

 

Anton het ‘n vennoot gesoek wat professioneel redigeer en 
vertaal en Gert het hom gekontak nadat die blog 16 Desember 
2018 begin het. Gert het gehou van die blog en wou self al so iets 
begin. Gert doen die taalversorging en maak hierdie tydskrif 
professioneel en dra ook by tot die inhoud. 
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word want die toestel weerkaats die laser op die glas en verander 
die vibrasies in klank. 

Die storie eindig glad nie daar nie. Daar is nog ’n snaakser, nuwe 
verwikkeling. Dis nie altyd net die spioene wat sulke goed 
uitdink nie. Dikwels word sulke tegnologie oorspronklik ontdek 
deur ’n universiteit of maatskappy en gryp die geheime diens 
dadelik die geleentheid aan en probeer ’n voordeel kry en probeer 
dit eerste ontwikkel. 

Die Universiteit van Texas ontdek toe mos ’n nuwe manier van 
afluister en stel dit bekend gedurende die 2014 SIGGRAPH-
konferensie. Hulle het ontdek dat klankgolwe vibrasies in die 
liggolwe veroorsaak wat nie met die blote oog gesien word nie. 
Hulle ontwerp toe ’n stelsel wat die klankgolwe wat op foto’s 
vasgevang word, verwerk. Hulle het teoreties in 2014 bewys dat 
in die toekoms ‘n video wat sonder klank geneem word, moontlik 
verwerk kan word sodat die klank later bygevoeg kan word. Dit 
was in 2014. So, wie sê dit word nie reeds in die geheim gedoen 
nie. 

U sien daar is vandag baie maniere en u sal nooit weet nie! 
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fokus. Alles is onduidelik en onafgerond asof haar leë kop net nie 
wil registreer nie. Sy steun hulpeloos en knip haar oë terwyl sy 
magteloos teen haar gebondenheid beur. Dit hou haar arms en 
enkels stewig vas. 

Sy begin haar omgewing inneem. Sy kyk af en sien dat kleefband 
haar arms aan ‘n eetkamerstoel vashou. Sy loer en sien die 
kleefband ook haar enkels aan die pote van die stoel vashou. Sy is 
in die stoel vasgepen. Dit moet hierdie ongemaklike regop posisie 
wees wat haar lyf so verskriklik laat pyn. Sy kyk verward rond 
terwyl sy probeer onthou wat die laaste ding was wat met haar 
gebeur het voor sy hier wakker geword het. 

Chloe ruk opeens en keer net betyds ‘n gil wanneer sy Isaac net 
‘n entjie van haar ook vasgepen aan een van sy eetkamerstoele 
sien. Hulle is in sy kombuis. Hy is nog hangkop en bewusteloos 
daar in die sitposisie. Sy moet haarself bedwing want sy wil hom 
wakker skree. Sy is bang en wil liewers nie ’n geluid maak nie. 
Wie ook al hulle oorrompel en so weerloos vasgebind het, is heel 
waarskynlik nog hier. Sy sit stil en luister gespanne na enige 
geluidjie wat iemand se teenwoordigheid mag verklap. 

Dit is onheilspellend doodstil in Isaac se woning. Miskien is hulle 
alleen? Miskien het inbrekers hulle hier vasgebind en die plek 
beroof en is reeds weg? Miskien het hulle hierdie eensame eiland 
in die middel van die bloekomwoud reeds agtergelaat met hul 
buit. Hoe het dit gebeur? Sy kyk op en bestudeer die horlosie teen 
die kombuismuur. Dit is drie-uur die oggend. Sy hoor die getik 
soos dit elke sekonde in die onheilspellende stilte aftik. 
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Sy sit doodstil en luister met ingehoue asem bevrees dat iemand 
nog hier is en sien sy is wakker. Sy is bang vir wat mag volg. Die 
snaakse geskiedenis van hierdie plekkie in die middel van die 
woud spook nou by haar. Almal het haar gewaarsku dat sy hier 
moet wegbly weens verskeie redes. Die onverklaarbare 
verskynsels wat al die vorige inwoners verjaag het. Die aaklige 
familiemoord wat hier plaasgevind het. Die afsondering van die 
plek hier diep in die digte bloekomwoud. Mevrou McKenzie wat 
gesukkel het om die plek verhuur te kry want niemand wou 
hierdie plek huur nie. 

Sy maak weer haar oë toe en sit stil en luister terwyl sy dink aan 
die laaste ding wat sy gedoen het voordat sy hier wakker geword 
het. Sou niemand opdaag nie en sy is seker hulle is alleen sal sy 
Isaac probeer wakker skree. Nou gaan sy net probeer onthou waar 
hulle was voor die huidige gebeure.  Miskien kom daar persone 
en praat hulle met mekaar en dit sal haar ’n afloer- of 
afluistergeleentheid gee. Miskien is daar ’n manier wat sy hulle 
motiewe mag opsom? 

Hoe is hulle so oorrompel? Waar was hulle nog saam voor hulle 
gevang is? Sy begin onthou. Hulle het teruggekeer vanaf die 
hospitaal. Alles begin nou terugkom en sy onthou. Sy was in haar 
kamer en kon nie aan die slaap raak nie, want haar kop het 
geraas, vol van ontstellende gedagtes. Sy het gelê en peins oor 
hoe die lewe van haar familie so drasties en noodlottig verander 
het die afgelope paar weke. Sy het probeer uitpluis wie dit is wat 
haar familie bedreig. Wat is die agenda van die duiwels? Sy het 
nog so gepeins toe haar ore soos sonbesies begin sing het. Alles 
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ons nie eers weet nie. Diere het ’n koglea wat agtergrondgeraas 
uitsny wat hulle die vermoë gee om ’n spesifieke geluid te teiken. 
Die Amerikaners plant toe ’n mikrofoon in die kat se oorkanaal 
met ’n radiosender langs sy skedel, ’n battery in sy buik en ’n 
antenna wat die hele pad in sy stert op loop. Dit lyk soos ’n 
gewone kat maar dis ’n super, mobiele, lewende 
afluisterapparaat. 

Die volgende stap was opleiding vir die kat. Hulle het baie 
kosbare ure bestee met die opleiding van die kat deur 
hindernisbane te gebruik wat die gebied waar hulle die kat as 
spioen gaan gebruik, na te aap. Die natuurlike hongerdrange van 
die kat het baie probleme veroorsaak sodat dit dikwels afgewyk 
het van sy programmering op soek na prooi. Dit het hulle baie 
kosbare ure geneem en hulle het uiteindelik maniere gevind sodat 
die kat selfs sy hongerinstink geïgnoreer het. 

Miskien is die grootste rede hoekom so min mense hiervan weet 
omdat die Amerikaners ’n bietjie skaam is. Net so slim as wat 
hulle was, was hulle ook onnosel want hulle moes aan hierdie 
vanselfsprekende moontlikheid gedink het. Toe hulle die kat in 
die park vrylaat oorkant die Sowjet-ambassade in Washington 
DC, en die kat oor die pad loop, trap ’n taxi net daar hulle 
multimiljoen-dollar projek plat soos ’n pannekoek. 

Maar gepraat van afluister, hoeveel van u is bewus daarvan dat u 
vandag ’n baie eenvoudige elektroniese laser afluisterapparaat 
goedkoop oor die internet mag bekom. U teiken op die venster 
van keuse van u buurman en luister wat in daardie kamer gepraat 
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Hier aan die einde sal of ’n kortverhaal (soms ’n spookstorie) of 
’n interessante artikel geplaas word indien daar spasie is. Besoek 
ons blog en geniet baie gratis artikels wat enige tyd en gereeld 
daar geplaas word.  

 

Pasop jy word miskien afgeluister  

Artikel deur Anton Pan (Gert van Jaarsveld) 

 

Die geheime van die wêreld van spioene word vir ons goed 
weggesteek. Min weet ons hoe baie vermag hulle stilletjies in die 
geheim. Daar is baie gevorderde tegnologie waarvan ons 
heeltemal onbewus is en baie daarvan is nogal baie oud, maar 
soms lek van hulle geheime uit.  

Gedurende die koue oorlog in en rondom die 1950s, was die 
Amerikaanse spioene slimmer en het hulle wetenskaplikes 
vermag wat ons nooit sal verwag nie. Hulle het met die vreemdste 
idees vorendag gekom en so op Russe gespioeneer. Wat hulle 
betref, was mikrofone nog nie gesofistikeerd genoeg en kon 
agtergrondgeraas nie ordentlik genoeg uitgesny word nie. Hulle 
het ’n unieke inluistertoestel gesoek wat ongemerk sal wees, 
agtergrondgeraas uitsny en in teiken op ’n spesifieke gesprek.  

Dis toe dat hulle kom met die idee van ’n mikrofoonkat. Het u al 
’n kat dopgehou, sy spits oortjies draai mos soos skottels soos hy 
teiken en inluister vir die fynste geluide iewers daar ver waarvan 
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het soos ’n mallemeule begin draai rondom haar. Sy het besef 
daar is lelik fout. Sy wou opstaan en Isaac se hulp gaan soek, 
maar toe het die verlamming haar heeltemal oorrompel en sy kon 
nie beweeg of skree nie. Iemand moes hulle verdoof het, maar 
hoe het hulle dit gedoen? 

En dan gaan daar skielik ’n liggie in haar brein aan en sy besef 
wat klaarblyklik gebeur het. Chloe besef dit is haar roetine 
wanneer sy hulle aandete voor die tyd voorberei. Sy berg die 
aandete in die mikrogolfoond en verhit dit dan wanneer hulle 
laataand van die hospitaal terugkeer. Dit het natuurlik iemand die 
geleentheid gegee om in te kom en hulle aandete te dokter. 
Iemand moes ingebreek het, hulle aandete gedokter het en toe 
hulle bewusteloos en hulpeloos was, is hulle hier vasgebind. Is dit 
dieselfde duiwels wat soos skimme agter die skerms 
geheimsinnig haar familie terroriseer of is dit net gewoon rowers? 

Sy hoop dit is net inbrekers wat hulle besteel het en nou reeds 
verdwyn het. Sy weet die kanse is skraal. Hulle het mos 
kredietkaarte met PIN’e. Daar is miskien ’n geheime 

brandkluis versteek en wat van haar plekkie daar oorkant Isaac se 
plek? Die inbrekers sou wou seker maak of daar   moontlik iets 
kosbaars versteek is in haar plek ook. Die inbrekers sou wou 
verseker hulle maak die beste van hierdie geleentheid. Niks het 
hulle aangejaag nie, want hierdie plek is heeltemal afgesonderd. 

Die vrees omklem haar hart as sy dink aan wat kan volg. Gaan 
hulle gemartel word vir hulle PIN’e of verrinneweer word om ‘n 
moontlike versteekte kluis te verklap? Is hulle in die hande van 
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verkragters en moordenaars? Sy dink egter die professionele 
manier waarop hier ingebreek is en hulle oorval is, maak dit 
waarskynlik dat dit dieselfde duiwels is wat haar familie 
terroriseer. Gaan sy uiteindelik uitvind wie die skimme in haar 
lewe is en wat hulle planne is? 

Sy luister weer aandagtig, maar die plek is stil. Daar is nie ‘n 
geluid nie. Net die getik van die horlosie daar teen die muur. Dis 
asof die horlosie haar tart. Dis asof dit haar herinner dat die laaste 
oomblikke van hulle lewens nou hier verbytik. Die getik wil haar 
uit frustrasie laat skree. Sy begin glo hulle is alleen. Daar begin ‘n 
vlammetjie brand in haar binneste soos ‘n kersie hoop. Miskien 
moet sy die moed bymekaarskraap en Isaac wakker skree sodat 
hulle saam hulself uit hierdie stoele kan bevry. Miskien is dit 
moontlik en sal die stoele breek as hulle dit omkantel? 

“Ek sien jy is wakker Chloe.”  

Sy wip soos sy skrik vir die skielike stem hier in haar regteroor. 
Die skrik skeur soos ‘n elektriese skok deur haar en sy gril en 
voel hoe sy hoendervleis uitslaan. Dis ’n grillerige, growwe stem 
hier reg in haar regteroor. Hy ken haar naam. Dit is waarskynlik 
een van die duiwels wat hulle terroriseer. Hy moes die hele tyd 
hier reg agter haar gestaan het. Die sadistiese manier waarop hy 
haar so stilletjies dophou gee hom seker genot! 

Sy vra versigtig en met ‘n bewerige, weerlose stemmetjie uit ’n 
dorre keel: “Wie is jy? Wat wil julle hê ..?” 
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Sy het nog nooit hierdie grillerige stem gehoor nie. Dis diep en 
manlik en grof maar effens hees ook. Dis ‘n snaakse onaardige 
stem as hy weer in haar oor fluister. “Niks, Chloe, ek soek niks 
van jou af nie, behalwe gehoorsaamheid.” 

Chloe vra verward terwyl haar brein jaag en probeer sin maak uit 
wat die duiwel nou net gesê het. “Gehoorsaamheid ..?” 

“Jy gaan presies doen wat ek jou beveel en dan is daar geen 
probleem nie, my skattebol, ek sal soos mis voor die son 
verdwyn.” 

Die vlammetjie hoop ontspring weer in haar binneste. Die man is 
agter haar en sy het nie sy gesig gesien nie wat miskien beteken 
dat hy hulle nie leed wil aandoen nie. Miskien is dit hoekom hy 
homself verberg?  

“Wat is dit wat ek vir jou moet doen, soek jy my kredietkaart en 
PIN? Moenie jou gesig vir ons wys nie en ons sal al ons inligting 
gee.” 

Skielik lag die man sarkasties. Hy klink meedoënloos as hy hard 
en met selfvertroue bombasties praat. “Nee, ek soek niks van jou 
nie!” 

Nou is sy weer verward. Wat wil die duiwel dan van haar hê? “Ek 
verstaan nie, wat is dit wat jy wil hê?” 

 

Vervolg in Uitgawe 02 – 21 Des 2018 


