
Beste Private Bankdienste-kliёnt

Welkom by die jongste uitgawe van Private Connect.

Die eerste paar maande van 2018 was inderdaad merkwaardig. Waar ons nou die volgende skof van die 
jaar aanpak, wil ons jou bedank dat jy ons as jou finansiële vennoot gekies het.

Jy maak dalk teen dié tyd gereed vir die volgende kort vakansietydperk aan die einde van April, begin 
Mei. As jy beplan om oorsee te reis, maak seker jy weet hoe om jou geld doeltreffend te bestuur. Ons 
bekyk die moets en moenies rondom deviesebeheer en valutaprodukte wat jou vakansie moeitevry 
maak. 

Met stygende brandstofpryse, en 'n wens om meer omgewingsvriendelik te wees, wil jy dalk jou keuse 
van voertuig heroorweeg. As jy geneig is om eerder plaaslik te reis, waarom oorweeg jy nie 'n 
uitstappie na een van Suid-Afrika se verborge skatte nie? En om jou daar te kry, kyk ons na SA se mees 
brandstofdoeltreffende motors, van inprophibriede tot elektriese voertuie.

Oos, wes, tuis bes en miskien is tuis onthaal meer in jou kraal. As jy 'n wynliefhebber is, sal jy meer wil 
weet oor die ingewikkeldhede om wyn te stoor. Ons gee 'n paar basiese wenke om te verseker dat die 
kwaliteit van jou gunsteling bottels wyn langer behoue bly. Dis belangrik om gehidreer te bly; onthou 
dus om water by jou drankversameling te voeg. En stel ons aanbevole watersuiweringstelsels op die 
proef om te verseker dat jy gesonder opsies vir hierdie waardevolle hulpbron het.

Wat jy ook al beplan, wees altyd bedag op die risiko's verbonde aan aanlynbedrog. Met meer as R1 
miljard wat jaarliks weens kubermisdaad in Suid-Afrika verlore gaan, sal die beskerming van jou 
persoonlike inligting baie help om jou veiligheid aanlyn te verseker. Ons gee top wenke om jou te help 
om 'n kuberaanval te vermy.

Ons prioriteitsdiens bied jou ononderbroke toegang tot 'n reeks gerieflike dienskanale oor die 
vakansietyd. Ons is deur ons eksklusiewe Private Bankdienste-suites, pasgemaakte digitale oplossings, 
Private Assist of op 'n drafstap met ons bankdienste-app vir jou bankdienstebehoeftes beskikbaar.

Wees verseker van ons voortgesette verbintenis om jou 'n beter bankervaring te bied.

Kontak jou toegewyde Private Bankier of Private Assist (24/7) per telefoon by 0860 553 553 of per 
e-pos by privatebanking@absa.co.za

Vriendelike groete

Gavin Lomberg
Bestuurshoof: Private, Welvaart- en Islamitiese Bankdienste

Gebalanseerde belegging

Beleggers se grootste uitdaging is om aanvaarbare opbrengste op hul beleggings te 
verdien terwyl hulle die risiko's daaraan verbonde bestuur.

Intelligente belegging kom neer op ’n berekende kompromis tussen risiko en opbrengs. Die geheim is 
om beleggings te diversifiseer, die tydperk beskikbaar voor die geld benodig word in ag te neem en, 
terselfdertyd, redelike opbrengste op die kapitaal te verdien sonder om buitensporige risiko’s te loop.

Dit is belangrik om beleggings so oor verskillende bateklasse te diversifiseer dat hulle saamwerk om ’n 
portefeulje te vorm wat inflasie oor tyd kan klop en aanvaarbare opbrengste lewer. Beleggers hoef nie 
’n alles-of-niks-benadering te volg indien ’n portefeulje uit gediversifiseerde en goed bestuurde 
beleggings in kontant, eiendom, effekte en aandele bestaan nie.

Tensy opbrengste op beleggings minstens met inflasie tred hou, sal die belegger oor tyd vind dat hy nie 
sy lewenspeil kan handhaaf nie. Dit is waar die beskikbare tydperk om te belê, ter sprake kom. Hoe 
langer die tydperk beskikbaar vir die belegging voor die geld benodig word, hoe groter die risiko wat ’n 
belegger kan loop. En hoe hoër die risiko, hoe groter die potensiële opbrengs oor die lang termyn.

Kontant is die veiligste bateklas maar bied oor tyd die laagste opbrengs. Kontant dek beleggings soos 
opvraagbare deposito’s in banke, kontantbestuurstrusts en soortgelyke korttermyn-, rentedraende 
beleggings. 

Effekte is rentedraende beleggings wat ’n langer termyn behels. Effekte is lae- tot 
mediumrisikobeleggings en lewer oor tyd lae tot medium opbrengste.

Eiendom as ’n bateklas bied beleggers potensieel gesonde kapitaalgroei, na gelang van die 
beleggingstydperk asook die spesifieke tydstip in ’n eiendomsiklus waarin die belegging gemaak word 
en die prys wat vir die eiendom betaal word.

Aandele, die laaste bateklas, dra die grootste risiko maar bied die beste potensiaal vir kapitaalgroei. 
Buitelandse beleggings word deur baie as ’n afsonderlike bateklas beskou, wat vanuit ’n diversifikasie-
oogpunt baie waarde tot ’n portefeulje kan toevoeg. 

Kontak gerus jou bankier vir meer inligting, wat jou na ’n beleggingspesialis sal verwys.

Bestuur jou geld slim terwyl jy reis

Dit is belangrik om jou geld wys te bestuur terwyl jy reis om 'n suksesvolle en genotvolle 
vakansie te verseker.

Die eerste ding wat jy moet oorweeg wanneer jy oorsee reis, is om bewus te wees van die reëls en 
regulasies rondom deviesebeheer – jy kan dié inligting by jou bank kry.

Absa Kleinhandel Internasionale Bankdienste gee die volgende advies:

• Die SA Reserwebank stel ’n jaarlikse bedrag vas wat volwassenes, kinders en 
sakeverteenwoordigers oorsee kan neem. Vind by jou bank uit wat die huidige limiet is.

• Ingevolge bestaande plaaslike regulasies, mag jy nie jou buitelandse valuta meer as 60 dae voor 
jou vertrek ontvang nie.

• Die reisiger moet ’n geldige, groen Suid-Afrikaanse Identiteitsdokument met strepieskodie of slim-
ID-kaart, ’n passasierskaartjie wat wys dat die reis in Suid-Arika begin en, vir SARB-
verslagdoeleindes, ’n geldige paspoort toon.

• Regtens moet reisigers buitelandse valuta by hul terugkeer na Suid-Afrika ruil. (Die ‘sagte 
geldeenhede’ van Oos-Europese en die meeste Afrika-lande sal by jou terugkeer waardeloos of 
onmoontlik wees om te ruil. Spandeer dit of sit dit in ’n groot geldeenheid om voor jy na Suid-
Afrika terugkeer.)

Wat die verkryging van buitelandse valuta betref, is die doeltreffendste manier deur jou bank aangesien 
jy ’n verhouding met hulle het en die prys vir die koop van valuta en die koers waarteen kommissie 
gehef word, kan beding. Dit maak dit ook makliker as jy enige ander waardetoegevoegde produkte of 
dienste benodig, soos reisversekering of volmag op jou rekening terwyl jy weg is.

As dit net oor die prys gaan, is die gebruik van ’n geldeenheidomsetter (probeer www.exchange-
rate.com) ’n goeie vertrekpunt. Dit sal jou die tussenbankkoers gee wat internasionale banke daagliks 
bied. Die omsettingskoers sal verskil van die koers wat plaaslike en aanlynverskaffers soos banke, 
reisagente en valutaburo’s bied aangesien hulle bykomende fooie en kommissie hef. Jou doel is om die 
koers te vind wat die naaste aan die standaard tussenbankwisselkoers is.

Daar is verskeie valutaprodukte beskikbaar, soos voorafbetaalde reiskaarte wat soos ’n debietkaart 
gebruik kan word. Absa se Multi-currency Cash Passport is ’n goeie voorbeeld, waar die valuta vooraf op 
die kaart gelaai word en 24 uur per dag gebruik kan word om geld by OTM’e te onttrek of aankope te 
doen. Jy kan ook saldonavrae doen om te monitor hoeveel jy spandeer het en hoeveel geld beskikbaar 
is.

Dié kaarte bied oor die algemeen beter wisselkoerse en kleiner fooie as ander opsies. As dit verlore 
raak, gesteel of beskadig word, het voorafbetaalde valutareiskaarte ’n gratis 24-uurafleweringsdiens en 
kan jou, in ’n noodgeval, van fondse voorsien sodra die kaart suksesvol gestop is. 

Om jou debiet- en kredietkaart (wat aan jou bankrekenings by die huis gekoppel is) saam te neem is ’n 
derde opsie maar moet liefs, weens swak wisselkoerse en hoër kostes verbonde aan hierdie kaarte, net 
as ’n bystand gebruik word.

Slim reisigers neem ’n klein bedrag kontant saam vir bykomstige koste soos fooitjies, taxigeld by jou 
aankoms en om vir ’n koppie koffie of drankie op die lughawe te betaal. Die beste manier om 
transaksies te doen wanneer jy reis, is om die formele bankstelsels soos OTM’e en banktellers te 
gebruik, gedagtig daaraan dat plaaslike banke geen beheer het oor wat buitelandse instellings vra nie.

Wees waaksaam teen aanlynbedrog

Volgens die South African Banking Risk Information Centre (SABRIC), verloor Suid-Afrika 
elke jaar meer as R1 miljard aan kubermisdaad.

SABRIC berig dat kubermisdaad sedert 2013 met bykans 30% toegeneem het.

Wat is spioenware?
Spioenware is ’n soort kwaadwillige sagteware wat rekenaars kan besmet en brokkies inligting oor die 
rekenaars se gebruikers sonder hul wete insamel. Die spioenware samel tipies persoonlike en sensitiewe 
inligting in soos jou bankbesonderhede wat jy dalk op ’n persoonlike of bankdienstewebwerf insleutel, 
maar kan ook sensitiewe lêers herwin wat jy dalk op jou rekenaar gestoor het.

Die inligting wat die spioenware insamel, word dan gebruik om op jou bankrekenings aan te teken en 
jou te bedrieg, of om bedrieglike aanlynaankope te maak. Na gelang van die omstandighede in sulke 
gevalle, kan die kliënt wetlik aanspreeklik gehou word vir sulke verliese aangesien die kliënt nie 
voldoende beskermingsmaatreëls getref het nie. 

Hoe word spioenware op my rekenaar afgelaai?
Op gedeelde rekenaars – soos dié in internetkafees – is dit vir iemand redelik maklik om spioenware te 
installeer. Op jou tuisrekenaar word spioenware gewoonlik per e-pos gestuur. Die oortreders sal ’n 
aanhegsel of skakel na ’n lêer by die e-pos insluit wat die spioenware outomaties op jou rekenaar 
installeer wanneer dit oopgemaak of daarop geklik word, en dan die inligting wat vasgelê word wanneer 
jy toegang tot jou bankrekenings verkry na die bedrieër stuur. Waak ook daarteen om te blaai op of 
inligting af te laai van webwerwe van twyfelagtige oorsprong en besmette draagbare stoortoestelle soos 
geheuestokkies of draagbare hardeskywe wat spioenware of virusse kan bevat.

Jongste spioenwaretaktiek
Die jongste spioenware-aanval wat bedrieërs gebruik, is ook per e-pos. Die enigste verskil is dat die 
uitvoerbare lêer as ’n aanhegsel aangeheg word wat onder andere “Bewys van betaling” lui en slim as ’n 
pdf vermom is. Dié jongste spioenware is uiters gevorderd en moeilik bespeurbaar deur talle 
virusbeskermingsprogramme. 

Hoe voorkom ek dat ek ’n slagoffer van spioenware word?
Maak seker dat jy die jongste en modernste teenvirussagteware installeer. By Absa bied ons ons 
Internetbankdienste- en Selfoonbankdienste-kliënte elke jaar gratis teenvirussagteware. 
Teenvirussagteware wat teenspioenwarebeskerming insluit, moet ook gebruik word om spioenware op 
te spoor en te verwyder.

Indien jy enige verdagte e-posse ontvang wat jy vermoed ’n uitvissingspoging kan wees, stuur asseblief 
die e-pos na secmon@absa.co.za vir verdere ondersoek.

Vermy aanlynbedrogpogings
Hoewel die meeste van ons aanlyninteraksie veilig is, is daar altyd die risiko dat ons onsself aan 
aanlynbedrogpogings soos identiteitsdiefstal kan blootstel. Wees versigtig vir watse persoonlike inligting 
jy aanlyn deel, insluitende jou bankbesonderhede, adresbesonderhede, selfoonnommers en foto’s.

Maatreëls om aanlynsekuriteit te verbeter

• Hou altyd jou persoonlike toegangsinligting veilig en verander jou PIN en wagwoorde gereeld

• Klik slegs op skakels of aanhegsels in e-posse as jy seker is van hul oorsprong

• Wees bedag op die risiko van besmette stoortoestelle (soos geheuestokkies), wat ’n virus of 
spioenware kan bevat

• Blaai altyd net op vertroude webwerwe, en laai net van werwe af wat jy seker is veilig is

• Wees bedag dat uitvissingskelmstreke ook deur kitsboodskapstelsels soos GoogleTalk of Skype 
ontvang is, asook deur sosialenetwerkwebwerwe soos Facebook. As jy twyfel oor die egtheid van 
’n skakel of aanspraak, moet eenvoudig nie daarop klik nie

• Installeer sekuriteitsagteware van goeie gehalte, en maak seker dat jy na die jongste weergawe 
van jou blaaier opgegradeer het

• Moenie bank of aanlyn koop as jy ’n openbare terminaal soos dié in internetkafees, hotelle, 
koffiewinkels of studentelaboratoriums gebruik nie

• Maak seker dat jy regtig op die veilige internetbankdienstewebwerf is. Sodra jy 
https://www.absa.co.za besoek en op ‘Logon’ klik, sal jy na ’n beskikbare bankdienstebediener 
herlei word. Dit behoort met ‘https’ te begin. Kyk ook dat die blaaier ’n geslote slot- en/of 
-sleutelikoon het, wat bo-aan die skerm moet te wees

• Teken altyd jou huidige sessie af en maak jou blaaiervenster toe wanneer jy van jou rekenaar af 
weggaan. Moet nooit jou rekenaar alleen los tydens ’n aanlynbankdienstesessie nie

• Spyt kom altyd te laat. Skakel ons by: 0860 557 557

Bring jou geld terug huis toe

Daniel Buntman, Hoof: Internasionale Bankdienste, Absa RBB, verduidelik hoe om 
internasionaal te spaar van jou plaaslike rekening.

Die verkiesing van Cyril Ramaphosa om voormalige President Jacob Zuma as President van Suid-Afrika 
te vervang, het tot hernude hoop en vertroue in ons toekoms gelei.

Met hierdie positiewe beleggersentiment en uitbundige markvooruitsigte, het die rand teenoor die groot 
geldeenhede verstewig en verhandel teen vlakke wat hy laas in 2015 bereik het. 

Hierdie hernude optimisme in die land se vooruitsigte hou ’n opwindende geleentheid vir alle Suid-
Afrikaanse spaarders in om plaaslike spaarmediums met blootstelling aan valutamarkte te oorweeg. Dit 
is nie net ’n fantastiese diversifikasiestrategie om ’n persentasie van jou spaargeld aan valuta toe te 
wys nie, maar dit help ook om vir toekomstige uitgawes te spaar en dien as ’n verskansingstrategie 
teen valutadepresiasie en -inflasie.

Is dit nie nou die perfekte tyd om jou geld huis toe te bring nie? Verminder die beslommernis om 
bankrekenings oor die wêreld te bestuur. Maak jou lewe makliker en doen dit alles vanaf een plek. Pro-
Suid-Afrikaanse spaargeld wat SA sal laat groei en die geleentheid vir hernuwing sal aangryp.

Daar is ’n algemene wanopvatting dat jy ongelooflik ryk moet wees om ’n valutarekening te hê. In 
werklikheid hoef jy egter nie ’n Warren Buffet te wees om toegang tot dié aanbiedings te kry nie, hulle 
is baie meer toeganklik, geredelik beskikbaar en betreklik bekostigbaar vir plaaslike inwoners.

Spaar internasionaal van jou plaaslike rekening
Absa bied Suid-Afrikaners ’n valutarekening wat in Suid-Afrika gevestig is, wat beteken dat jou geld in 
die land bly, in teenstelling met aanbiedings wat jou ’n bankrekening in die buiteland bied.

Buitendien is dit ook baie eenvoudiger en makliker om te gebruik. Gewoonlik moet verbruikers 
afsonderlike platforms hê, wat hulle vereis om buitelandse rekenings in die buiteland te hê. Dit is nie 
net ingewikkelder nie, maar ook baie duurder om valutabeleggings so te maak.

Absa het sy aanbieding nou by jou plaaslike bankrekening en -dienste geïntegreer. Jy kan steeds 
toegang verkry tot valutaspaargeld, met die veiligheid (en minus die duur buitelandse bankfooie) om dit 
saam met jou plaaslike bankdienste en -rekening te hê.

Boonop het dit dieselfde funksies as wat jou plaaslike rekenings het. Dit bied jou ’n alomvattende 
bankdiensteoplossing vanwaar jy jou plaaslike spaargeld en beleggings op dieselfde plek as jou 
valutabeleggings kan bestuur. 

Met hierdie rekening kan jy ook ’n internasionale betaling in enige van die rekening se geldeenhede aan 
’n derde party maak deur bloot ’n valutatak te besoek. 

Absa se aanbieding demokratiseer spaar, aangesien dit baie meer kliënte die persoonlike vryheid gee 
om hul swaarverdiende spaargeld vinnig, maklik en gerieflik in valuta te sit, terwyl dit alles aan jou 
konvensionele aanlynbankdienste gekoppel is en vinnig en maklik is om te gebruik. 

Hierdie artikel maak nie finansële advies uit nie en is slegs ter inligting en die skrywer sal nie regtens of 

andersins aanspreeklik wees vir enige besluite wat as gevolg van hierdie artikel geneem word nie.

SA se mees brandstofdoeltreffende motors

Die begeerte om die verantwoordelike ding te doen, dryf meer mense om dit te oorweeg 
om inprop-hibriedmotors en geheel elektriese motors te koop. 

Die mees brandstofdoeltreffende motors wat volgens 'n 2017 verslag deur Cars.co.za in Suid-Afrika 
beskikbaar is, is: 

Nissan Leaf
As ’n geheel elektriese motor, gebruik die Nissan Leaf 0.0 liter brandstof per 100 km. Die voertuig se 24 
kWh-litiumioonbattery en elektriese 80 kW-enjin lewer 254 Nm wringkrag en het ’n maksimum afstand 
van 190 km per lading. Die Nissan Leaf se prys is vasgestel vanaf R500 550.

BMW i3
Die BMW i3 het in 2016 die toekennings vir beide Ontwerp van die Jaar en Spelomskakelaar van die 
Jaar by die eerste Cars.co.za Verbruikerstoekennings ontvang.

Die BMW i3 bied aan verbruikers die opsie om ’n geheel elektriese motor of ’n afstandverlenger-opsie, 
wat ’n elektriese enjin met ’n beperkte-kapasiteit-petrolenjin kombineer, te koop. Die laasgenoemde 
opsie het ’n afstand van 300 km per lading, teen 0.6 ℓ/100 km. Die geheel elektriese BMW i3 eDrive se 
prys is vasgelê vanaf R606 800 en die i3 eDrive REx vanaf R683 600.

BMW 330e eDrive
Teen 1.9 ℓ/100 km lewer hierdie inprop-hibriedmotor indrukwekkende werkverrigting deur sy 2-liter-
turbo-enjin. Die elektriese motor kan deur middel van ’n sok, of deur sy eie petrolenjin gelaai word. Die 
voertuig se kragbronne kombineer om 185 kW en 420 Nm te lewer. Die 330e se prys is R767 400.

BMW i8
Die BMW i8-hibriedmotor is ’n windmakerige motor wat slegs 2.1 ℓ brandstof per 100 km gebruik. Die 
voertuig spog met ’n elektriese enjin gekombineer met ’n 1.5-liter-petrolenjin en lewer 266 kW en 570 
Nm wringkrag. Met prysvaslegging vanaf R2 015 300, versnel hierdie merkwaardige voertuig van 0 tot 
100 binne 4.4 sekondes en het ’n topsnelheid van 250 km/h. 

Volvo XC90 T8 Twin Engine
Teen 2.1 ℓ/100 km, gebruik hierdie indrukwekkende inprop-hibried-SNV ’n elektriese enjin (65 kW/240 
Nm) om sy agteras aan te dryf en ’n turbo-aangejaagde en superaangejaagde 2.0-liter-petrolenjin (235 
kW/400 Nm) om sy vooras aan te dryf. Die twee kragbronne kombineer om 300 kW en 640 Nm 
wringkrag te lewer. Die T8 se prys is vasgelê vanaf R1 117 600. 

Mercedes-Benz S500e L

Die S500e, ’n hibriede voertuig wat ’n kragtige, turbo-aangejaagde 3.0-liter-V6-petrolenjin met ’n 
elektriese enjin kombineer om ’n totale uitset van 325 kW en 650 Nm wringkrag te lewer, spog met 
brandstofdoeltreffendheid van 2.8 ℓ/100 km. Die prysetiket van hierdie elegante kragmasjien begin by 
R1 931 800.

Mercedes-Benz C350e
Hierdie inprop-hibriedmotor kombineer ’n turbo-aangejaagde 2-liter- petrolenjin met ’n elektriese 60 
kW-enjin om 205 kW en 600 Nm wringkrag te lewer, terwyl dit steeds ’n prysenswaardige 
brandstofdoeltreffendheid van 2.8 ℓ/100 km behaal. Die C350e se prys is vasgelê op R804 900.

Mercedes-Benz GLE500e 4MATIC
Die kragtige GLE500e 4MATIC-inprop-hibriedmotor het ’n turbo-aangejaagde 3-liter-V6-petrolenjin 
onder die kap wat, gekombineer met ’n elektriese enjin, ’n uitset van 325 kW en 650 Nm wringkrag 
lewer, met brandstofdoeltreffendheid van 3.3 ℓ/100 km. Die openingsaanbod op hierdie 
bewonderenswaardige voertuig is R1 310 000.

BMW X5 xDrive40e
Die BMW X5 xDrive40e word aangedryf deur ’n turbo-aangejaagde 180 kW-2-liter- petrolenjin wat, 
gekombineer met ’n elektriese 83 kW-enjin, ’n totale uitset van 230 kW en 450 Nm wringkrag lewer. 
Volgens BMW sal die xDrive40e slegs 3.3 ℓ/100 km brandstof op die gekombineerde siklus verbruik. Die 
basisprys van die motor is R1 118 600.

Porsche Cayenne S e-Hybrid
Die Cayenne S e-Hybrid het ’n gerapporteerde brandstofverbruiksyfer van 3.4 ℓ/100 km en spog met ’n 
aangejaagde 3-liter-V6-enjin, gekombineer met ’n elektriese enjin, om 306 kW en 590 Nm wringkrag te 
lewer. Die openingsaanbod op hierdie pragstuk is R1 531 000.

Hoe om wyn te berg

Bottelwyne is delikaat en behoorlike berging is belangrik om te verseker dat hulle die beste 
kans het om langtermynveroudering te weerstaan.

Die nakoming van ’n paar basiese beginsels sal baie help om die kwaliteit van jou wyn te behou.

Temperatuur
Die temperatuur waarteen wyn geberg word is stellig die belangrikste faktor in hoe goed die wyn sal 
verouder. Die ideale temperatuur vir die berging van wyn is rondom 12 °C. Wyn wat teen hoër 
temperature geberg word, sal vinniger verouder. Dit sal veroorsaak dat die wyn “kook” en ’n 
“rosyntjieagtige” of baie sterk smaak ontwikkel. Koeler temperature kan lei tot kurkskade, wat oksidasie 
veroorsaak, en kan ook daartoe lei dat afsaksels of suspensies in die wyn vorm. Uiterste 
temperatuurverandering in die berging en hantering van wyn moet vermy word. 

Oriëntasie

Byvulruimte verwys na die ruimte in ’n wynbottel wat nie gevul is nie, met ander woorde die 
hoeveelheid lug in die bottel. Die algemene beginsel is: hoe groter die byvulruimte, hoe hoër die 
waarskynlikheid dat die wyn aan skadelike oksidasievlakke blootgestel is. 

Wyn moet ideaal horisontaal geberg word teen ’n effense hoek, om die kontak tussen die wyn en die 
kurk te behou terwyl die byvulruimte aan die bokant van die bottel bly, wat ’n meer geleidelike 
verouderingsproses toelaat. Vonkelwyn moet egter regop geberg word, aangesien die interne druk van 
die bottel voldoende vogtigheid verseker en kontak met die kurk kan lei tot ’n verlies van rekbaarheid in 
die kurk, wat oksidasie veroorsaak. 

Vogtigheid
A relatief hoë vogtigheidsvlak is belangrik vir die berging van wyn, met gunstigste vlakke tussen 50% 
en 70%. Laer vogtigheidsvlakke sal veroorsaak dat die kurk uitdroog, terwyl oormatige 
vogtigheidsvlakke sal veroorsaak dat wynetikette en bokse verweer en die groei van mikroörganismes 
bevorder word. As gevolg van die ingeboude bevogtiger, moet wyn nooit in ’n yskas geberg word nie. 

Lig
Wyn moet beskerm word teen direkte lig – hetsy dit gloeilamplig of ultravioletstrale is, aangesien dit 
chemikalieë soos tanniene in die wyn wysig, wat ’n verandering in die smaak en die gevoel van die wyn 
op die tong veroorsaak, wat dit ondrinkbaar maak. Neem kennis dat liggroen en -blou bottels 
bykomende beskerming teen lig vereis. 

Skoon lug
Aangesien wyn “asemhaal” deur die bottel se kurk, is dit noodsaaklik dat wyn in ’n omgewing met skoon 
lug geberg word. Die bergruimte moet vry wees van chemikalieë, slegte reuke (insluitende ander 
voedingstowwe) en insekte. Behoorlike ventilasie is ’n moet. 

Vibrasie
Wyn wat neergelê word vir berging moet onaangeraak gelaat word tot dit gereed is om gebruik te word. 
Vibrasies roer die afsaksels in die wyn om, wat ’n noodsaaklike deel van die verouderingsproses is, en 
beïnvloed daardeur die kwaliteit van die wyn. Individuele wynbottels moet maklik toeganklik wees sodat 
ander bottels nie geskuif hoef te word wanneer wyn uit die bergplek gehaal word nie. 

Vir diegene wat nie die luuksheid van ’n tuiskelder het nie, is vrystaande wynverkoelers en 
wynkabinette in ’n verskeidenheid groottes met verskeie temperatuuropsies, kenmerke en style 
beskikbaar, soos dié wat te koop aangebied word by www.wineessentials.co.za

Watersuiweringstelsels

Die water wat uit jou kraan kom is nie noodwendig gesond vir jou nie, daarom is die 
suiwering van drinkwater 'n belangrike oorweging. 

Om daagliks genoeg water te drink is noodsaaklik vir die behoorlike funksionering van ons liggame.

Die voordele daarvan om gereeld water te drink sluit die volgende in: verbeterde fisieke prestasie, hulp 
met gewigsverlies, verbeterde gemoedstemming, verbeterde breinfunksie, die voorkoming van 
hoofpyne en beskerming teen sekere siektes.

Suid-Afrika ervaar nie net ’n waterskaarste weens droogtetoestande en populasiegroei nie, maar ons 
ervaar ook probleme met waterkwaliteit as gevolg van ’n agteruitgaande en verouderde infrastruktuur. 
Dr. Anthony Turton, omgewingsrisiko-analis en waterdeskundige, het in 2015 gewaarsku dat Suid-Afrika 
sy nasionale waterhulpbronne so besoedel het dat ons nou ’n krisis van geïnduseerde skaarsheid in die 
gesig staar. Turton het gesê dat munisipaliteite elke dag ongeveer vier biljoen liter onbehandelde of 
gedeeltelik behandelde riool in die land se riviere en damme stort. Volgens professor Bob Scholes, ’n 
klimaatsveranderingdeskundige van die Wits Universiteit, word smetstowwe nie toereikend verdun soos 
SA se damme krities laer vlakke bereik nie. Die temperatuur van die water in ons damme het ook die 
neiging om warmer te wees as gevolg van laer watervlakke, wat lei tot die risiko van bakteriële 
besmetting. 

’n Aantal suiweringsopsies is in die mark beskikbaar om water te behandel voor dit gebruik word, 
waarvan sommiges die volgende is:

Korrel-geaktiveerdehoutskoolfilters
Hierdie tipe filters, asook houtskoolstokkiewaterfilters, verminder chloor in die water en verbeter die 
smaak van die water, maar dit is minder doeltreffend in die verwydering van smetstowwe en 
swaarmetale. 

Tru-osmose (TO)
Tru-osmose is ’n filtrasieproses wat ’n membraan gebruik om smetstowwe uit water te verwyder. 
Hierdie stelsels word gewoonlik saam met ’n korrel-geaktiveerdehoutskoolfilter gebruik om chloor te 
verwyder en kan onder die wasbak gepas word. Die negatiewe aspekte van TO is dat baie water in die 
filtrasieproses gemors word, filters gereeld vervang moet word, dit ’n stadige proses is en voordelige 
minerale soos kalsium en magnesium ook uit die water verwyder word. 

Mineraal-meerfasefiltrasiestelsels
Hierdie eenhede bestaan gewoonlik uit ’n waterhouer met ’n meerfasefiltrasiestelsel wat 99% van 
bakterieë verwyder terwyl noodsaaklike spoorelemente behou word. Koolstof in die filter verwyder die 
chloorreuk en ander chemiese smetstowwe en ’n kermiekbalfilter werk saam met die vervangbare 
meerfasefilterpatroon om die water te suiwer. Die negatiewe aspekte van hierdie stelsels is dat dit 
werkvlakruimte in beslag neem, met die hand gevul moet word en filtrasie stadig is.

Werkvlakwatersuiweraars
’n Aktiewe koolstofblokkie in die filter verwyder chloor, terwyl ’n poliëtileenfilterpatroon skadelike 
bakterieë verwyder. Hierdie eenhede vereis geen installasie nie en is maklik en gerieflik om te gebruik. 

Toonbankmeerfasefilters
Toonbankmeerfasefilters suiwer water deur middel van ’n meerfaseproses, wat UV-filtrering en die 
byvoeging van noodsaaklike minerale insluit. Hierdie stelsels verwyder die grootste reeks smetstowwe 
en is baie maklik om te gebruik, sonder om met die hand te vul. 

Heelhuisfilters
Heel huisfilters gebruik ’n driefasestelsel om ’n huis se watertoevoer te suiwer. ’n Afsakselfilter verwyder 
smetstowwe voordat die water deur ’n koolstofblokkiefilter gaan, wat chemiese besmettingstowwe 
verwyder. ’n UV-C-steriliseerder steriliseer uiteindelik die water van bakterieë en ander skadelike 
organismes. Jou gesin sal in gesuiwerde water bad en stort, omdat al die kraanwater in die huis 
gesuiwer is. 

Gebalanseerde belegging

Beleggers se grootste uitdaging is om aanvaarbare 
opbrengste op hul beleggings te verdien terwyl hulle 
die risiko's daaraan verbonde bestuur. 

Read More

Bestuur jou geld slim terwyl jy reis

Dit is belangrik om jou geld wys te bestuur terwyl jy 
reis om 'n suksesvolle en genotvolle vakansie te 
verseker. 

Read More

Wees waaksaam teen aanlynbedrog

Volgens die South African Banking Risk Information 
Centre (SABRIC), verloor Suid-Afrika elke jaar meer 
as R1 miljard aan kubermisdaad. 

Read More

Bring jou geld terug huis toe

Daniel Buntman, Hoof: Internasionale Bankdienste, 
Absa RBB, verduidelik hoe om internasionaal te 
spaar van jou plaaslike rekening. 

Read More

SA se mees brandstofdoeltreffende motors

Die begeerte om die verantwoordelike ding te doen, 
dryf meer mense om dit te oorweeg om inprop-
hibriedmotors en geheel elektriese motors te koop. 

Read More

Hoe om wyn te berg

Bottelwyne is delikaat en behoorlike berging is 
belangrik om te verseker dat hulle die beste kans 
het om langtermynveroudering te weerstaan. 

Read More

Watersuiweringstelsels

Die water wat uit jou kraan kom is nie noodwendig 
gesond vir jou nie, daarom is die suiwering van 
drinkwater 'n belangrike oorweging. 

Read More
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