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VOORBEELD:

Instruksies

1. Jy word voorsien van 'n spesiale antwoordblad waarop jy jou olimpiade-nommer en antwoorde 
moet invul.

2. Jou NAAM en SKOOL SE NAAM moet aseblief bo aan die antwoordblad ingevul word.
3. Die nommer bestaan uit tien syfers, bv 0206356007.
4. Jy ontvang jou EIE unieke nommer. Die nommer hieronder is slegs 'n voorbeeld.
5. Vul asseblief jou nommer VAN LINKS NA REGS soos hieronder in.
6. Die eerste sewe syfers word onder STUDENTENOMMER ingevul en die laaste drie word onder 

UNIEKE WERKOPDRAG ingevul. Laat die laaste drie blokke oop soos die voorbeeld hieronder.
7. Kleur die ooreenstemmende blok in die kolom in.
8. Ignoreer alle ander blokke wat om kodes vra.

9. Die vrae is almal van dieselfde tipe. Daar is vier moontlike antwoorde.
10. Indien 3 jou keuse vir vraag 30 is, merk dit soos volg:  30      [1]   [2]   [3]   [4]
11. Merk slegs een spasie per vraag.
12. As jy 'n antwoord wil verander, moet die VOLLEDIG uitgevee word.
13. Drie uur word toegelaat om die vrae te beantwoord.
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11 Maart 2004

Beste Kandidaat

Baie geluk met jou besluit om aan die Olimpiade deel te neem.  Ons glo dat jy die 
uitdaging sal geniet.

Die vraestel bestaan uit 140 veelkeusige vrae en jy het drie uur tot jou beskikking.  Daar is 
twee afdelings en dit is soos volg saamgestel:

Afdeling A: Stillees en Taalleer
Vraag 1: Stillees [40 punte] ± 50 minute
Vraag 2: Taal in konteks [40 punte] ± 40 minute

Afdeling B: Letterkunde
Vraag 3: Poësie [20 punte] ± 20 minute
Vraag 4: Drama [20 punte] ± 35 minute
Vraag 5: Prosa [20 punte] ± 35 minute

Groottotaal: 140

Almal ontvang sertifikate en die uitslae sal teen middel Junie 2004 op die volgende 
webblad beskikbaar wees: www.saasta.ac.za

Baie sterkte!

Vriendelike groete.

Mev. Erna Rossouw
Nasionale projekkoördineerder



LEESSTUK A

Lees die onderstaande teks en beantwoord die vrae wat daarop volg.
Uit: INSIG, November 2003

1. HULLE SÊ MOS dinge gebeur altyd in drieë...
2. Marita van der Vyver het skaars ja gesê vir die Suid-Afrikaanse bekendstelling van haar splinternuwe 

roman, Vergenoeg, einde Oktober of die Duitsers klop die Hollanders met 'n kortkop om die 
vertaalregte van hierdie roman te verkry – en dít op grond van net die Afrikaanse teks.  Ingesluit in die 
Duitse aanbod is Travelling Light (die Engelse vertaling van Griet kom weer).

3. Boonop het Griet kom weer en die herdruk van Griet skryf 'n sprokie, uitgegee deur Sirene, pas op die rakke verskyn 
in Holland.

4. Vergenoeg sal 'n snaar aanraak by enigeen hier of in die buiteland met familie in 'n ver land.  Dié storie, korter as 
Marita se vorige romans, handel oor twee susters: die een, die uitgaande en spreekwoordelike swartskaap wat in 
Frankryk woon, die ander die goedgeorganiseerde, maar innerlik beswaarde een wat tuisgebly het.  Die storie word 
vertel deur die oogpunt van hulle sterwende ma en – as toegif – die volgende generasie, die kleindogter, wat ons 
daaraan herinner dat die lewe voortgaan.  Vergenoeg is saam met John Miles se Die buiteveld die enigste twee 
Afrikaanse romans op Exclusive Books se Publishers' Choice-lys.

5. Verdere goeie nuus is Deon Meyer, baasspanningskrywer, se deurbraak in Amerika met 'n drieboek-kontrak – geen 
geringe prestasie nie!  Little Brown in New York publiseer Proteus eerste, dan Feniks en dan Orion onder die titels 
Heart of the Hunter, Dead before Dying en Dead at Daybreak.  Deon is vandeesmaand op pad om sy nuwe uitgewers te 
ontmoet – en sy eerste Amerikaanse boek sal hy vroeg aanstaande jaar in die VSA bemark.

6. Voorts is Wilma Stockenström se Kremetart Ekspedisie in Italië en Portugal verkoop, Achmat Dangor se Bitter Fruit 
in Spanje aan El Cobre, en Tatamkhulu Afrika se Bitter Eden nadoods aan Arbeiderspers in Nederland. – ER

DRIEKUNS VIR 
MARITA EN 
DEON

1. Van der Vyver se boek word nie hier uitgegee 6. Publishers' Choice-lys (par. 4) se korrekte 
nie: Afrikaans is ...

1. Suid-Afrika. 3. Duitsland. 1. verkose lys
2. Nederland. 4. Frankryk. 2. voorkeurlys

3. keuselys
2. Watter een pas nie? 4. kieslys

Vergenoeg sal 'n snaar aanraak (par. 4) by ...
7. Die woord "boonop" wys dat par. 2 en        1. mense wat alleen is.

par. 3 ... is.2. families wat geografies van mekaar geskei 
is. 1. aaneenskakelend

3. mense wat in die buiteland woon. 2. kousaal
4. mense wat van haar ander boeke gehou 3. redegewend

het. 4. teenstellend

3. Die doel van die teks is om ... 8. Om iemand met 'n kortkop te klop (par. 2) 
beteken jy wen iemand ...1. boeke te resenseer.

2. inligting te verskaf. 1. wat korter as jy is.
3. te vermaak. 2. net-net.
4. skrywers bekend te stel. 3. met jou kop.

4. omdat jy slimmer as hy is.
4. Watter een pas nie?

Uit watter perspektief word Vergenoeg 9. In hierdie teks val die meeste klem op die 
vertel? Die ... skryfwerk van ...

1. suster wat tuisbly. 1. John Miles.
2. susters se ma. 2. Marita van der Vyver.
3. ma se kleinkind. 3. Deon Meyer.
4. susterskind. 4. Wilma Stockenström

5. "as toegif" in par. 4 is 'n voorbeeld van ...

1. personifikasie. 3. parentese.
2. projeksie. 4. neologisme.

AFDELING A: STILLEES EN TAALLEER
VRAAG 1: STILLEES (± 50 minute)
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Swissrolls sit nie, (groenvye kan nog net-net) en oudat my ou Vollatjie, 6. Vars koeke ( uitgesluit) 
sy gril vir vla en koek wat nie hulle talle male van agter in is problematies, oop of toe sukkel 
knypie sout in het nie.  Volgens haar vasgery, boudjies teer dit.  Kry liefs 'n medepassasier en sit 
het jy nodig:gestamp, uitlaatpype dit op haar skoot.  (Nie 'n pavlova N 10.ratelend los, geduik- nie en nie gaar poppadums nie, nie 
Selfgemaakte dik vlaklop tot sy blou is, drie keer oorge- eens op die ruimste skoot nie.  
Ordentlik tuisgebakte sponskoekverf in onnoembare agterplase, twee Uiteraard nie soufflés nie.  Dis vir 
Tuisgemaakte heelappelkooskonfytkeer gebak, een keer aan die brand die dag as jy jou BMW aanskaf.  
Gemmerstukke in stroop van Illovo,(onder die agterkussing, batterypunte Maar ek het nog nie gehoor van 

fyngesnipperteen die kussingvere natuurlik, en iemand in 'n BMW met 'n soufflé 
Gekapte okkerneute (proe, hulle mag doodgegooi met sand uit KFC se nie, behalwe as hy van die Ranch af 
nie galsterig wees nie)brandblusemmertjie), een keer opge- kom, en dan maak dit nie saak as dit 

seize Groen en rooi geglasuurde kersies, in  op pad na die Strand, een keer platval nie, solank die bestuurder 
kwarte gesny, en repies angelica met die trein vervoer van Johannes- regop bly.)
(engelkruid)burg na Kaapstad, ses keer opgehys 7. Iets wat baie goed vervoer in 'n 
 Styfgeklopte roomvir nuwe skokbrekers, bedeel met 'n gebroke Volkswagen, en selfs beter 
Rooi en groen jellie, sterk rat wat uit die tru uitspring en met 'n raak van die vibrasies, is 'n koek-
aangemaak en 'n handjie aangehelp bewerasietjie op 110km/h, en met 'n struif.  Dis 'n volkse poeding, 'n 

trifle met sitroensuurolielekkie as sy stilstaan, twee keer , en het eers in die middel van 
Marsala of sjerrie en 'n paar eetlepels amper gesteel, fyn in die oog gehou die agtiende eeu begin ontwikkel tot 
tien jaar oue brandewyndeur my tuinman as 'n moontlike die ding wat ons vandag 'n struif sal 

11. Koekstruif is 'n poeding wat 'n winskopie, altyd met 'n sak sand in noem.  Die woord "trifle" kom, vol-
Penguin Companion to mens voor kinderogies aanmekaarsit.  die neus sodat sy nie begin swem in gens die 

Food, Dis towerkuns.  Die rooi en die die wind nie, drie jaar lank in 'n van die Middel-Engels 
lift groen en die geel.  Die blinkerigheid klub met vyf ligtelik neurotiese "trufle", afgelei van die Ou Frans 

en die wolkerigheid en die stroperig-akademici van Johannesburg na "trufe" of "trufle", wat beteken iets 
trifle heid, die konfyt en die room.  Die Unisa, en steeds meer onverbloem- van weinig belang.  Onder die  

misterie van gemmer en die geheim baar op plekke waar 'n mens liewer se voorsate en verwante tel in die 
fool, tipsy van die neut en die verleiding van geruisloos wil arriveer.  Ja, noudat Engelse tradisie die die 

cake, whim-wham, brandewyn.die laaste uur geslaan het van Flossie die die soort na-
12. Die trifle is die kabbala van die uit '75, oorspronklik van Potch waar geregte waarna die Italianers verwys 

zuppa inglese. Afrikaner.  God is alles en vul die Al, 'n heldersiende mevrou my geleer as 
maar maak Homself kleiner om plek bestuur het, sal ek die lys oordenk 8. As kind was dit die wonderlikste 

assemblage te maak vir die skepping van die van die disse wat ek al in haar rond- kuns van  wat ek geken 
trifle.gery het. het, en die resultaat was 'n aroma-

13. Die trifle is die triomf van die 2. Hoenders werk goed. Gooi net die tiese, skaamteloos drillerige, ekses-
gebroke werklikheid.sous af in 'n Tupperware-ding voor sief deurdrenkte, veelkleurige, skitte-

14. Dis ook die teken van ons jy ry.  (Geld ook vir groen Thaise rende voorbeeld van alles wat ek 
verbanning uit die tomelose wêreld kerrie – en vermy in elk geval spoed- later in utopieë oor samelewings en 
van die kind waarna ons later mag walle.  En as jy dit as heel hoender die skryfkuns sou lees: harmoniese 
verlang.wil presenteer, moenie dit te gaar samesyn van verskillende belange-

15. As ons moeder oud geword het en maak nie.) groepe, organiese en deelnemende 
nie meer self die dele uit die chaos 3. Bredies werk, maar as dit nie in 'n bestuur, gelukkige gesinslewe, 

amount and diversity integrated, kan versamel nie en hulle nie self Creuset is nie, plak die deksel met 
meer bymekaar kan sit in die groot breë kleefband aan die pot se wande Gemenebes van Nasies, sinchroni-
glasbak met die riffeltjiesrand nie, is vas.  Moet dit nie doen as die pot siteit en demokrasie.
trifletrifle.  -maak die ritueel waartydens nog warm is nie, dan kry jy die 9. Elke familie het sy eie My 
ons die oorsprong van ons wêreld kleefband nooit af nie. ma sê sy kan tog nie mense verstaan 

trifle kan gedenk.4. Vyf boboties vir 'n verjaardag wat ingelegde perskes in hulle 
werk ook, maar stofsuig eers die 
Volla en sit die bakke, toegemaak 
met foelie, plat neer op koerant-
papier, twee in die diekie en drie by 
die voete agter en voor, nie op die 
sitplekke nie; die bobotie klim om 
die eerste draai met sy hele lyf uit 
die bak.  Sit die bolaag van jogurt en 
eiers eers by jou bestemming op.

5. Koolmuise.  Steek toe met stok-
kies en pak so knus dat hulle piep 
teen mekaar in die bak (kookvog 
apart).

LEESSTUK B

Lees die onderstaande leesstuk en beantwoord die vrae wat daarop volg.
Deur: Marlene van Niekerk, Uit: INSIG, April 2003

Koekstruif in die VollaKoekstruif in die Volla
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20. Penguin Companion to Food (par. 7) is 'n ...10. Die verkleinwoorde "Vollatjie" en "boudjies" in 
par. 1 dui op ... 1. resepteboek.

2. kosjoernaal.1. spot. 3. beskeidenheid.
3. lys van spyskaarte.2. teerheid. 4. sarkasme.
4. soort woordeboek.

11. Die ou Vollatjie word vergelyk met 'n ...
21. "Voorsate" van "trifle" (par. 7) dui op ...1. jong man. 3. babatjie.

1. voorgangers. 3. voorgeregte.2. hondjie. 4. jong meisie.
2. soortgelykes. 4. voorvoegings.

12. " 'n sak sand in die neus" (par. 1) verhoed dat 
22. Watter woord pas nie?die ...

Ander woorde vir "aromatiese" (par. 8) is ...1. motortjie lig. 3. enjin lek.
1. geurig, 3. prikkelend, en2. motortjie gly. 4. motortjie stol.
2. skerp, 4. welriekend.

13. "Geduikklop tot sy blou word" (par. 1) beteken 
23. Watter stelling is verkeerd?die motortjie ...

Die skrywer van hierdie artikel ...1. is blou geverf.
1. hou van kosmaak.2. was al baie by die paneelklopper.
2. kan haar goed uitdruk.3. is blou geverf met die duikblaasmetode.
3. weet baie van motors af.4. kry baie seer/skade tydens duikklop.
4. is sintuiglik ingestel.

14. Wat sal gebeur as die hoender te gaar gemaak 
24. Die grootste afkeur wat die skrywer se ma word? (par. 2)

het, (par. 9) is die ...1. Al die sous sal uitloop.
1. min sout in die vla.2. Die smaak gaan verlore.
2. ingelegde perskes.3. Dit gaan te veel water in die houer trek.
3. min sout in die koek.4. Dit sal uitmekaar skud.
4. vla en die koek.

15. Watter woord aan die einde van par. 1 skakel 
25. Koekstruif moet voor die kinders met "hoenders" in par. 2?

voorberei/gemaak (par. 11) word, want ...1. Flossie 3. Mevrou
1. dit is soet en kleurvol.2. Disse 4. Haar
2. dit lyk of 'n mens toor.

diekie 3. dan kan hulle sommer help.16. In par. 4 moet die bobotie in die  gesit 
4. dan kan hulle kort-kort proe.word, met ander woorde ...

1. agter die agterste sitplek.
26. Die skrywer verduidelik nie hoe die 2. in die kissie voor by die paneel.

koekstruif gemaak word nie, want ...3. voor by die enjinkap.
1. dit is die mens se eie unieke skepping.4. langs die bestuurder.
2. dit is iets uit die mens se kinderwêreld.
3. almal weet hoe om dit te maak.17. Koolmuise (par. 5) word "knus" verpak, 
4. dit is so maklik.beteken dit word ...

1. afsonderlik verpak.
27. Lees par. 12 tot 15.  'n Woord wat in konteks 2. in foelie verpak.

op oorwinning dui, is ...3. styf teenmekaar verpak.
1. kabbala. 3. triomf.4. warm verpak.
2. ritueel. 4. verbanning.

18. Koekstruif het reeds ontstaan in ...
28. Watter een pas nie?1. 1700. 3. 1800.

Koekstruif en die maak daarvan kry vir die 2. 1750. 4. 1850.
skrywer ...

1. letterlike betekenis.19. "Volkse poeding" par. 7 verwys na 'n ... 
2. abstrakte betekenis.poeding.
3. ouderdom se betekenis.1. outydse 3. populêre
4. dieper betekenis.2. bepaalde groep se 4. nasionale
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SPESIALE TARIEWE
Kajuitkategorie Vaarttarief Paartjies spaar
Binnekajuit R3 462 R365

Buitekajuit R3 553 R375

Luukse binnekant R3 653 R385

Luukse buitekant R4 080 R430

Hawe- en bagasiekoste R300     –

Tariewe per persoon wat deel

LEESSTUK C

Lees die onderstaande leesstuk en beantwoord die vrae wat daarop volg.
Uit: INSIG, November 2003

LESERSAANBOD

                                             INSIG-lesers 
                                      word genooi om 
                               saam met ons weg te 
                          breek na die idilliese 
                     Portugese eiland Bazaruto 
                 in die Indiese Oseaan.  
              'n Reis aan boord van die 
           Olympia Countess is 'n on-
         vergeetlike ervaring – met ver-
       maak om elke oomblik te vul.  Be-
      gin die dag met 'n hartlike ontbyt 
     langs die swembad en jacuzzi's.  
    Geniet die res van die dag deur deel 
    te neem aan skyfgooi op die dek, 
   sjoelbak ("shuffleboard"), tafeltennis of 
   vlugbal.  Of sit terug met 'n cappuccino en 
   staar uit oor die see, waarna jy jouself kan 
    oorgee aan belastingvrye inkopies.  Ná mid-
     dagete kan jy die kinders by die crèche los en 
      'n kort siësta geniet of selfs 'n draai maak in die 
       fliekteater.  As die son water trek, kan jy jou verlustig aan 
        Griekse cuisine, en vir langasems is daar komedie- en 
          kabaretvertonings asook 'n disko tot die vroeë oggendure.

                Vertrekdatums
                     16 tot 19 Januarie; 23 tot 26 Januarie;
                          30 Januarie tot 2 Februarie;
                                13 tot 16 Februarie; 20 tot 23 Februarie;
                                        27 Februarie tot 1 Maart

SPESIALE VLIEG- EN
MOTORHUURTARIEWE

IS BESKIKBAAR

HIERDIE SPESIALE
AANBOD KAN BY

STARLIGHT CRUISES
BESPREEK WORD

STARLIGHT CRUISES

Vir brosjures, besprekings en 
inligting oor die Olympia Countess 

bel Starlight Cruises:

Johannesburg 011 807 5111
Pretoria 012 342 4496

Kaapstad 021 555 0900
Durban 031 303 3571
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29. Die woord wat dadelik die oog vang, is ...

1. Insig-lesers. 3. Lesersaanbod.
2. Starlight Cruises. 4. Starlight.

30. As "die son water trek" beteken dit die 
volgende:

1. Dit lyk of dit wil reën.
2. Die son sak.
3. Dit is die warmste deel van die dag.
4. Dit is al laat in die oggend.

31. Wat is die tarief vir 'n binnekajuit vir 'n 
paartjie?

1. R6 924 3. R3 762
2. R3 462 4. R7 524

32. Tydens 'n kabaretvertoning tree ... op.

1. solosangers
2. mense wat sing en dans
3. 'n koor
4. 'n groep dansers

33. Om " 'n kort siësta te geniet" (reël 10) 
beteken om ...

1. 'n rukkie te gaan slaap.
2. gou te gaan eet.
3. vinnig in die swembad te gaan afkoel.
4. 'n drankie te gaan geniet.

34. Die wegbreek is 'n aanbod van ...

1. Insig.
2. Insig en Starlight Cruises.
3. Olympia Countess.
4. Starlight Cruises.

LEESSTUK D

Lees die onderstaande teksgedeelte en 
beantwoord die vrae wat daarop volg.
Uit: INSIG, April 2003

IETS UIT NIETS
DAVE PEPLER

INSIG se omgewingskrywer

1. "Herwinning is die Prozac 

wat Eerstewêreldlande 

gebruik om hulle skuldige 

gewete oor besoedeling te 

stil. Dit is ironies dat juis dié 

lande wat die verste gevorder 

het met huishoudelike 

herwinning, terselfdertyd die grootste sondaars is as dit 

kom by globale besoedeling.

2. "Almal, van individue tot gemeenskappe, het 'n 

invloed op die aarde omdat hulle produkte verbruik – en 

hulle ekologiese impak stem ooreen met 'n fisieke 

'voetspoor', in hektaar gemeet, van hoeveel aarde hulle 

nodig het om te oorleef.  Gevolglik kan 'n mens dan ook 

die 'ekologiese voetspoor' van nasies bereken.  'n 

Vergelykende studie uit hierdie oogpunt maak aardige 

leesstof, want dit word gou duidelik dat lande soos 

Engeland en Amerika totaal 'oorbevolk' is terwyl lande 

soos Indië en China nie naastenby so sleg daarvan 

afkom nie.  Die uitblinkers op hierdie skaal is lande soos 

Kanada, Australië, Peru, Swede en Ysland.

3. "En nou vir die goeie nuus.  Herwinning maak 

volgens my in die meeste Eerstewêreldlande nie 'n 

beduidende verskil aan die omgewing nie.  Tog kán dit 

'n reuseverskil maak in ontwikkelende lande, veral in 

Afrika.  'n Besoek aan 'n groot mark soos die een in 

Soriyaki, Kampala, is 'n belewenis.  Die 

wonderbaarlikste artikels soos lampies, drasakke, tou, 

matte en vele ander word van optel- en weggooigoed 

gemaak.  Ons moet waarde aan afval verleen – daar is 

eenvoudig geen perke nie."

35. "Aardige leesstof" in par. 2 dui op ...

1. aantreklike leesstof.    3. vreemde leesstof.
2. snaakse leesstof.    4. kernleesstof.

36. Die "ekologiese voetspoor" in par. 2 is ...

1. die grootte van die mensgemaakte geboue 
en strukture in verhouding met 'n natuurlike 
omgewing.

2. die hoeveelheid per kapita benodig vir 
aanvaarbare lewenskwaliteit.

3. die grootte van landerye in verhouding met 
die ongerepte natuur.

4. die skaal van verstedeliking in verhouding 
met 'n landelike omgewing.

37. Kanada en Australië is volgens die studie 
(par. 2) "uitblinkers", want hulle ...

1. verbruik baie produkte.
2. laat die grootste ekologiese voetspoor.
3. het 'n lae bevolkingsdigtheid.
4. het die beste herwinningsisteme.

38. Watter begrip druk die teenoorgestelde van 
Eerstewêreldlande die beste uit?

1. Tweedewêreldlande
2. Derdewêreldlande
3. Ontwikkelende lande
4. Onontwikkelende lande

39. "Ons moet waarde aan afval verleën" (par. 3) is 
'n goeie voorbeeld van ...

1. paradoks. 3. personifikasie
2. parentese. 4. polisindeton.

40. Die skrywer se standpunt oor herwinning in 
Afrika is ...

1. positief. 3. neutraal.
2. skepties. 4. negatief.

7
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LEESSTUK A
Teks verkort uit: ROOI ROSE, Oktober 2003

VRAAG 2: TAAL IN KONTEKS (± 40 minute)

LET WEL: In vraag 2 is dit NIE nodig om al die tekste in besonderhede te lees NIE. Om tyd te bespaar, kyk hoeveel 
vrae u kan beantwoord sonder om na die teks te verwys.

aar is mense wat op 'n verhoog kan staan met 

duisende oë en 'n bataljon televisiekameras 

op hulle gerig, en sonder 'n sweem van 

senuagtigheid kan sê wat hulle op die hart het.  DDan is daar ons gewone sterflinge wat sweet 

oor 'n voorlegging aan die bestuur, 'n voorstel op 'n 

personeelvergadering of net die deel van 'n ervaring in 'n 

Bybelstudiekring.

2. Die vrees om jou sê voor ander te sê, is alles behalwe 

buitengewoon.  Meer as een en veertig persent van alle mense 

vereenselwig angstigheid of vrees met openbare optrede.  

Party mense is letterlik banger om voor ander te praat as vir die 

dood, beweer hy.

3. Iemand wat ys by die gedagte om by 'n konferensie op te 

tree, is tien teen een bang hy sal as onbekwaam beskou word.

4. Of die vrees in alle gevalle so diep loop, is nie 'n uitgemaakte 

saak nie, maar min mense sal nee sê vir die vermoë om op hul 

voete te kan dink en hul mening met selfvertroue te kan lug.

5. Hoe word dié vaardigheid joune?  Daar is geen 

allerantwoord nie, maar twee van die maniere hoe jy dit kan 

bemeester, is deur by 'n organisasie soos Toastmasters aan te 

sluit of liggaamsielterapie te kry.

1.

41. In watter geval is die onderstreepte klank 45. Die voorsetsel in Afrikaans word dikwels in 
VERKEERD benoem? vaste verbindings gebruik.  In watter geval is 

die verkeerde voorsetsel gebruik:1. moet – geronde vokaal
2. angstigheid – stemhebbende eksplosief 1. Die atleet neem deel in al die groot 
3. bang – stemhebbende nasaal byeenkomste.
4. Party – ongeronde diftong 2. Die skole ding mee om 'n wisseltrofee.

3. 'n Mens staan op aandag as jy die volkslied 
42. "Iemand wat ys by die gedagte ..." (par. 3)  "Ys" sing.

en "eis" word dikwels verwar. 4. Na die inbraak staan 'n werknemer onder 
In watter sin is die onderstreepte woord verdenking.
VERKEERD gebruik?

46. Ons lees in dié teks oor 'n vrees om voor 1. My werkgewer eis harde werk van my.
mense te praat.  Wat word 'n vrees vir werk 2. Daar word hoë eise aan matrikulante gestel.
genoem?3. Hy waag hom nou op gladde eis.

4. Dis so koud, die waterpype gaan ys. 1. Ergofobie
2. Demonofobie

43. Die prefiks in "allerantwoord" (par. 5) beteken 3. Eritrofobie
die ... 4. Xenofobie

1. beste. 3. suiwerste.
47. Wat word 'n vrees vir bloed genoem?2. enigste. 4. hoogste.

1. Farmakofobie
44. In Afrikaans word twee klemtekens gebruik, nl. 2. Hidrofobie

die akuut soos in dié (par. 6) en die gravis soos 3. Kloustrofobie
in nè.  In watter geval is die VERKEERDE 4. Hemofobie
klemteken gebruik?

1. dè 3. hè
2. ménslik 4. appél



LEESSTUK B

Uit: SARIE, Oktober 2003

KEKKEL EN KLOEK deur WIM BOSMAN

48. As jy 'n afspraak met die Koningin van 50. Watter verklaring van die woord stellasie is 
Engeland wil maak, vra jy 'n ... aan. VERKEERD:

'n Stellasie is 'n raamwerk van ...1. oudisie
2. oudiënsie 1. pale en planke.
3. oudit 2. sparre op pale.
4. ouditorium 3. bamboese.

4. stokkies en takkies.
49. Watter idioom beteken: Hy moet altyd die 

vernaamste rol speel? 51. Figuurlik kan 'n mens ook vroeg op die 
stellasie klim. Dié uitdrukking beteken om 1. Te vroeg viktorie kraai.
vroeg te ...2. Daar sal geen haan na kraai nie.

3. Voel soos 'n kraai met pouvere. 1. gaan slaap.
4. Sy haan moet altyd koning kraai. 2. begin werk.

3. begin eet.
4. begin kuier.

9



52. 'n Opsigtelike spelfout kom in dié reklame- 54. Watter woord is NIE 'n samestelling NIE?
artikel voor.  Watter woord is VERKEERD 1. volkleurskerm
gespel? 2. kamera-kopstuk
1. kleurfoto's 3. geïntegreerde
2. geïntegreerde 4. wêreldfoon
3. kollega's
4. FM-stereoradio

53. In watter geval is die lettergreepverdeling 
VERKEERD?

1. po - li - fo - nie - se
2. we - reld - foon
3. ste - reo - ra - di - o
4. spe - le - tjies

LEESSTUK C

Uit: ROOI ROSE, Oktober 2003

MODEFONE
Kies dié somer een van dié byderwetse selfone: die Nokia 7250i of die 
Nokia 7210.  Albei het onweerstaanbare funksies, maar wat hulle 'n moet 
maak, is hul kunstige ontwerp - egte modebykomstighede.

Nokia 7210  Die Nokia 7210 het 'n volkleurskerm, 
FM-stereoradio, polifoniese luitone en stuur en ontvang mul-
timediaboodskappe.  Dié wêreldfoon is gekoppel aan GSM 
900/1 800/1 900-netwerke.  Java-speletjies is beskikbaar.

Nokia 7210

As jy die Nokia 7210-selfoon besit (wat nie 'n 
geïntegreerde kamera het nie), kan jy nou ook 
deel wees van die moderne massa wat kleurfoto's 
neem en wegstuur.  Al wat jy hoef te doen, is om 
die Nokia kamera-kopstuk aan te skaf, te koppel 
aan jou Nokia 7210-selfoon en siedaar, jy kan 
foto's neem en stuur na vriende, familie en 
kollega's - dis so eenvoudig.  Die kamera-kop-
stuk vervoer die foto outomaties na jou foon, 
waar jy dit kan bewaar en wegstuur.  Maklik.  
Nuttig.  Modern.

Nokia 7250i  Die Nokia 7250i het 
'n geïntegreerde kamera, FM-stereora-

dio en kleurskerm.  Dis 'n wêreldfoon
gekoppel aan GSM 900/1 800/1 900-

netwerke met 'n WAP-koppeling.

Nokia 7250i

10
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Nasionale landswapen

1. Die landswapen of staatsembleem is die hoogste visuele 
simbool van die staat en maak 'n sentrale deel uit van die 

Groot Seel.  In sy geheel verbeeld 
die ontwerp van die landswapen 'n 
kosmiese  e i e r  waaru i t  ' n  
s e k r e t a r i s v o ë l  r y s .   D i t  
simboliseer die hergeboorte van 
die gees van 'n groot en heroïese 
nasie.

Leuse  Die eerste element in die 
onderste ovaal is die leuse in 'n 
groen halfsirkel.  Die leuse, !ke e; 
/xarra //ke kom uit die Koisantaal 
van die /Xam-mense en beteken 

letterlik: diverse mense verenig.  Amptelik lui die leuse: 
Eenheid in verskeidenheid.

2. Koringare  Die koringare is 'n embleem van 
vrugbaarheid en simboliseer groei en die ontginning van 
vermoëns.

3. Olifanttande  Olifante simboliseer wysheid, krag, 
gematigdheid en oneindigheid.

4. Skild  Die skild het 'n tweeledige betekenis, naamlik 
identiteit en geestelike weerbaarheid.

5. Mensfigure  Die figure kyk na mekaar wat 'n groet en 
eenheid voorstel.

6. Spies en knopkierie  Die twee simbole van verdediging 
en gesag vorm die kragtige bene van die sekretarisvoël.  Die 
spies en knopkierie lê egter plat  –  'n vreedsame teken.

7. Sekretarisvoël  Die sekretarisvoël word uitgebeeld in 
vlug – die natuurlike gevolg van groei en snelheid.  Die 
uitgestrekte vlerke is 'n embleem van die oprysing van die 
nasie, en dui ook op beskerming.  Die vlerke word in goud 
uitgebeeld en herinner aan die magtige son, 'n bron van 
energie.

8. Opkomende son  Dié simbool van helderheid, glans en 
energie dui op die belofte van 'n hergeboorte, asook die 
skeppende vermoë van nadenke, kennis, goeie oordeel en 
wilskrag.

9. Protea  Die protea simboliseer die natuurskoon van Suid-
Afrika en die blom dui op die potensiaal van die nasie 
gerugsteun deur die Afrika-Renaissance.  Die blom 
weerspieël die integrasie van groei en versorging.  Die 
gewildste kleure van Afrika is aan die protea gegee, naamlik 
groen, goud, rooi en swart.

57. "Die sekretarisvoël word uitgebeeld in vlug." 
(par. 7) Die woord vlug word in hierdie teks 
gebruik as 'n:

1. oorganklike hoofwerkwoord.
2. onoorganklike hoofwerkwoord.
3. selfstandige naamwoord.
4. bywoord.

58. "... en dui ook op beskerming" (par. 7) is 'n:

1. oorganklike hoofsin.
2. neweskikkende hoofsin.
3. byvoeglike bysin.
4. bywoordelike bysin.

59. Watter geluid maak 'n olifant?

1. Skree
2. Trompetter
3. Snork
4. Kras

60. Watter geluid maak 'n voël NIE?

1. Sing
2. Hoe-hoe
3. Tjilp
4. Fluit

61. Rys en reis word dikwels met mekaar verwar.  
In watter sin word rys VERKEERD gebruik?

1. Die spook rys uit die grond.
2. Die vraag rys oor sy teenwoordigheid daar.
3. Die brood rys vinnig nadat dit geknie is.
4. Sy rys gereeld na die Ooste vir inkopies.

62. Renaissance soos in "Afrika-Renaissance" 
(par. 9) beteken ...

1. herlewing.
2. belewing.
3. opstanding.
4. meelewing.

63. Watter intensiewe vorm is VERKEERD?

1. grasgroen
2. gitswart
3. bloedrooi
4. bloeiselwit

55. Watter sinoniem vir heroïese nasie (par. 1) pas 
NIE in die sinkonteks NIE?

1. heldhaftige
2. dapper
3. grootse
4. grootste

56. Die woord gematig (par. 3) kan vervang word 
deur:

1. besadig.
2. benoud.
3. beperk.
4. beproef.

LEESSTUK D

Teks verkort uit: DIE TAALGENOOT, Januarie/Februarie 2002



LEESSTUK E

Teks verkort uit: SARIE, Oktober 2003

ONS TWEEDE

KWÊ-VOËL
Speel oop

kaarte voordat
jy in die

pekel beland!
SARIE

bevorder
Afrikaans wat

jou die
ritteltits van

lekkerte gee.

GLASHELDER AFRIKAANS

Twee Afrikaanse spreekwoorde wat lekker en los op die tong val – 
oop kaarte speel en in die pekel beland – dra daartoe by om dié 
Consol Glas-advertensie in SARIE se Septemberuitgawe ons 
tweede Kwê-voël-wenner te maak.

Die Kwê-voël-pryse word maandeliks tot April aanstaande jaar 
toegeken om die gebruik van goeie en kreatiewe Afrikaans in 
advertensies in SARIE te bevorder.

Dié keer doen glas sy ding!  Die gebruik van alledaagse 
Afrikaanse spreekwoorde om die bruikbaarheid en veelsydigheid 
van glas te demonstreer is effektief – en glashelder.  Die visuele 
uitbeelding van die advertensie – letterlik die piekel in 'n bottel 
waardeur 'n gesellige sonnetjie skyn – verhoog die gemoedelikheid, 
deursigtigheid en elegansie van glas as 'n medium.  Consol Glas 
verdien ekstra punte vir die feit dat selfs die produk se trefreël, Dis 
goed in glas, in Afrikaans is – iets wat min ander adverteerders doen.

Dié advertensie is geskep deur die kreatiewe span 
(kunsdirekteur, kopieskrywer en mediabeplanner) van Y&R Gitam, 
Kaapstad.

Te oordeel na die flinke reaksie op die aankondiging van ons 
eerste Kwê-voël-wenner is dit duidelik dat SARIE-lesers groot 
belangstelling het in dié wedstryd.

Met hierdie Kwê-voël-pryse – die voël word ook 'n grysloerie 
genoem - wil SARIE agentskappe aanmoedig om met taal, met 
Afrikááns, ons lesers te lok.  Ons soek oorspronklike Afrikaans wat 
jou van vreugde laat bolmakiesie slaan en nie sommer net vertalings 
nie.

Agentskappe wat graag die taal wil gooi dat hy wip, kan Jacky 
Worthington (011 322 0866) of Fanie Terblanche (021 406 2380) bel 
om 'n advertensie te plaas.

64. "Speel oop kaarte" (lokparagraaf) beteken: 67. Watter vroulike vorm is VERKEERD 
aangetoon?1. Jy gebruik die belangrikste argument.

2. Jy is goed op hoogte van sake. 1. Kunsdirektrise
3. Jy kan iemand se geheime bedoeling 2. Kopieskryfster

deursien. 3. Mediabeplanneres
4. Jy is openhartig met iemand. 4. Beoordelares

65. As jy in die pekel beland, is jy ... 68. By baie intensiewe vorme in Afrikaans word 
die woord "dood" voor aan geplaas.  By watter 1. in soutwater. 3. vol sonde.
woord pas dit NIE?2. in die moeilikheid. 4. lief vir agurkies.

1. Doodgoeie
66. "... wat lekker en los op die tong val - " (par. 1)   2. Doodlekker

is 'n: 3. Doodeenvoudig
4. Doodgesellig1. bywoordelike bysin van wyse.

2. byvoeglike bysin.
3. neweskikkende hoofsin.
4. bywoordelike bysin van graad.
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T O E K E N N I N G S

DIS GOED IN GLAS.

Met 'n houer so eerlike soos glas, is wat jy 
sien, presies wat jy kry. Daar's geen 
verrassings nie. As alles tog so deursigtig 
kon wees sou die lewe soveel makliker 
gewees het. Sou dit nie beter wees as jy die 
pekel kon sien, voor jy daarin beland nie?



69. "Dié advertensie is geskep deur die kreatiewe 70. Iemand wat Afrikaans praat, is volgens die 
span van Y & R."  "is" word hier gebruik as 'n: woordeboek 'n ...

1. hulpwerkwoord van vorm. 1. Afrikaner.
2. hulpwerkwoord van tyd. 2. Afrikaan.
3. koppelwerkwoord. 3. Afrikaanssprekende.
4. oorganklike hoofwerkwoord. 4. Afrikaanse.

LEESSTUK F

Teks verkort uit: dit, November 2003

sprokies: 
Mense debatteer al sedert die Victoriaanse
tyd oor sprokies.  Erla-Mari Diedericks en
Cari Corbet-Owen het ondersoek ingestel

1. wie hou nie van terwyl hy slaap, 
verduidelik dr. Lynn 'n sprokie nie?
Dunstan, 'n Pragtige prinsesse, 
sielkundige wat dreigende gevare 
hoofsaaklik met en 'n gelukkige 
kinders werk.  En 'n einde, dis mos 
mens se waaroor dit gaan.  
onderbewussyn het Party kenners sê 
'n sterk invloed op sprokies is 
wie jy is.belangrik vir 'n kind 

Gelukkig is daar se ontwikkeling, 
want dit bevorder 'n goeie fee in dié 
kreatiwiteit en bevat verhaal: jy, die ouer.  

Jy as ouer kan dan lewenslesse.  Maar 4. die kind die volgende 
seker maak dat die ander reken dit prinsessindroom vertel sodat sy 'n 
kind die regte bring nie 'n 

Die tema is 'mooi gesonde 
gelukkige einde nie boodskap kry.

meisie kry die prins, liggaamsbeeld – hulle waarsku dat 
sonder wie haar ontwikkel:  • Daar is sprokies kinders 3. die monster lewe niks werd is 

verskillende soorte kan bang maak, dat onder die bed nie', en ouers moet 
mooi • Dis mooi om dit stereotipes skep Sekere sprokies, ligloop hiervoor.  Dr. 

en onsekerheid anders en spesiaal veral dié van die Dunstan sê: 'Stories 
veroorsaak. te wees • Jou geluk Grimm-broers, is soos Aspoestertjie 

hang van baie dinge baie gewelddadig.  dra die boodskap 
2. die dwergie in Party sielkundiges dat vroue minder af wat niks uit te 

die onder- waarsku dat dié werd is as hulle nie waai het met 
bewussyn stories vol 'n man aan hul sy uiterlike skoonheid 

vreesaanjaende Sprokies word het nie.'  Ander nie • Wat 'n mens 
beelde (hekse wat meestal saans sprokies, soos 

van jouself dink is 
gelees en is die kinders eet) en Sneeuwitjie en Die 

baie belangriker as laaste ding in 'n kind bangmaak- lelike eendjie, 
wat ander mense se gedagtes voordat stereotipes (bose beklemtoon die 
van jou dink, oor jou hy aan die slaap stiefma's, belangrikheid van 

raak.  Hy herleef dit sê of vir jou sê.mensvreterwolwe) uiterlike skoonheid.
dan in sy is. Dr. Dunstan stel 
onderbewuste voor dat jy vir jou 
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71. 'n Sielkundige (par. 2) is iemand wat pasiënte 74. "Stiefma's" (par. 3) is korrek gespel.  In watter 
sielkundig behandel.  Iemand wat 'n studie geval is die meervoudsvorme in 'n groep 
maak van die ontwikkeling van die mens,        KORREK gespel?
is 'n ... 1. ondersoeke, kinders, feë
1. argeoloog. 2. invloede, verskeidenheide, TV's
2. antropoloog. 3. boodskappe, reaksies, prinse
3. antikwaar. 4. lewens, prinsessindrooms, duiwe
4. astroloog.

75. In watter geval is die verkleiningsvorm 
72. Iemand wat eerste aanval of 'n twis begin,       VERKEERD aangedui?

is 'n ... 1. ontwikkelingtjie
1. agitator. 2. duifie
2. altruïs. 3. ondersoekie
3. amasone. 4. boodskappie
4. aggressor.

76. Die uitdrukking 'n lelike eendjie is een van 'n 
73. Watter woord is 'n samestellende afleiding? paar uitdrukkings in Afrikaans wat eend as 

kern het.  Watter een van die volgende 1. vreesaanjaende.
uitdrukkings beteken:2. onderbewussyn.
Sy kry dinge sonder veel moeite reg?3. belangrikheid.

4. liggaamsbeeld. 1. Die belofte is goed, maar die eend lê die eier.
2. Soos water op 'n eend se rug.
3. Die gebraaide eend vlieg in haar mond.
4. So gelukkig soos 'n eend in water.
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77. In dié advertensie staan "In die oog, in die   79. Watter stel trappe van vergelyking is heeltemal 
hart ..."  Die erkende Afrikaanse uitdrukking is: korrek?

1. In die oog, uit die hart. 1. lang meer langer langste
2. Uit die oog, in die hart. 2. groot grooter grootste
3. In die oog, in die hart. 3. leeg leër leegste
4. Uit die oog, uit die hart. 4. trots meer trots mees trots

78. Watter een van die volgende verduidelikings 80. Watter klankverskynsel kan voorkom by die 
van die woord "inspirasie" is NIE van uitspreek van die woord "kunste"?
toepassing binne konteks NIE? 1. Nasalering en vokalisering
1. Geestelike invloed wat die skeppende krag 2. Metatesis

tot stand bring. 3. Assimilasie
2. Inaseming, handeling wat die asem intrek. 4. Vokaalreduksie
3. Gedagtes wat uit 'n skeppingsdrang 

voortvloei.
4. Totstandbrenging in iemand van die wil om 

dinge te doen.

LEESSTUK G

Teks verkort uit: SARIE, Oktober 2003
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85. Die oumas en ooms op die foto's "pronk en lag" 
(reël 1) op 'n manier wat te kenne gee dat ...

1. hul jeugdige pronkery die smet van hul gene 
kan afweer.

2. hulle baie ingenome is met hul eie 
jeugdigheid.

3. hul jeugdige swier nooit sal verweer nie.
4. hul jeugdige pronkery met geen smet 

besweer is nie.

86. Hoekom lyk dit vir die spreker asof ouma 
Bekkie se "ingeslukte mond" "koggel"       
(reëls 5-6)?

1. 'n "(I)ngeslukte mond" skep altyd die indruk 
dat dit koggel.

2. Ouma Bekkie trek elke oggend gesigte voor 
die spieël.

3. Die spreker sien smôrs hoe ouma Bekkie 
gesigte trek in die spieël.

4. Die "jy" se mond lyk of dit ouma Bekkie se 
mond na-aap.

81. Bostaande gedig is 'n voorbeeld van 'n ...
87. Die funksie van die enjambement aan die 

einde van reël 6 is ...1. vrye vers, want daar is geen vaste strofebou 
nie.

1. om die ondersteuning deur die "stewige           
2. Italiaanse sonnet, want dit het omarmde rym 

kuit / keelspek" te beklemtoon.
in die oktaaf.

2. om die rym te verdoesel.
3. Engelse sonnet, want die rymende 

3. om die sprong van "kuit" na "keelspek" te 
eindkoeplet bevat die hoogtepunt en 

suggereer.
besinning.

4. slegs sodat "kuit" in die rymposisie kan 
4. epos, want dit vertel die verhaal van die 

staan.
spreker se voorgeslagte.

88. Die beeldspraak in reëls 6 en 7 ("stewige kuit / 
82. Wie is die aangesprokene in die gedig?  

keelspek") is 'n voorbeeld van ...
Die spreker is in ...

1. personifikasie. 3. sinekdogee.
1. 'n gesprek met homself ontwikkel.

2. 'n metafoor. 4. sinestesie.
2. gesprek met sy pa.
3. gesprek met sy vrou.

89. Die "gemene verbond" (reël 8) verwys na die ...
4. gesprek met sy kind.

1. vereniging van ouma Bekkie en ouma Heilie 
se onaantreklikste gene in die "jy" se 83. Die woord "boetseer" (reël 1) beteken ...
voorkoms.

1. verrinneweer. 3. verweer.
2. eienskappe wat die "jy" in gemeen het met 

2. slaan. 4. vorm.
ouma Bekkie en ouma Heilie.

3. verbond tussen die gemene ouma Bekkie 
84. Hoekom noem die spreker die tyd 

en ouma Heilie.
"genadeloos" (reël 1)?

4. verbond tussen al die gene in die spreker se 
genepoel.1. Tyd het die "jy" se voorgeslagte oud 

gemaak.
90. "Gestroop" (reël 9) word beklemtoon deur die 2. Tyd het die "jy" al net so verweer soos sy 

gebruik van ...voorgeslagte.
3. Tyd het die "jy" se voorgeslagte met 'n 

1. die hoofletter.
"genesmet ... besweer".

2. agterplasing.
4. Tyd is verantwoordelik vir ouma Bekkie se 

3. alliterasie.
"ingeslukte mond".

4. voorplasing en inversie.

Lees die onderstaande gedigte en beantwoord die vrae wat daarop volg.

AFDELING B: LETTERKUNDE
VRAAG 3: POËSIE (± 20 minute)

Genepoel  –  Lucas Malan

1 Die tyd boetseer genadeloos:  Jy lyk nou al hoe meer

2 op die verweerde oumas en ooms in jou nageslag,

3 dié wat so ingenome met sigself op foto's pronk en lag

4 asof die jeug se swier ook 'n genesmet sou besweer.

5 Smôrs in die spieël: ouma Bekkie se ingeslukte mond

6 aan't koggel, fluks ondersteun deur 'n stewige kuit

7 keelspek van ouma Heilie se kant.  Jy betrag en besluit:

8 Weinig te doen aan só 'n gemene verbond.

9 Gestroop sluip jy die storthok in; huitjie en muitjie

10 fris eksemplaar van 'n string voorsaat-verbasterings:

11 van die skewe gebit, platvoet en die swak rugstring,

12 kompleet tot by oupa Fanie se gekoesterde buikie.

13 Inbors is glo eie maaksel.  Die lyf moet jy net verduur.

14 Langdurend, en slu is die erflas van Homo karikatuur.

Uit: Afstande 2002
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91. Die uitdrukking "huitjie en muitjie" (reël 9) 95. Wie/wat is die "muse"?  Dit is ...
beteken ... 1. bloot 'n verkorting van die woord "musikus".
1. vet. 3. kaal. 2. iemand wat water drink terwyl hy dirigeer.
2. totaal. 4. verbaster. 3. die bron van inspirasie vir die komponis.

4. die bron van inspirasie vir die dirigent.
92. "Inbors is glo eie maaksel" (reël 13) beteken:

96. Die funksie van die enjambement in reël 12 is 1. 'n Mens is self verantwoordelik vir jou 
om die ...geestelike kwaliteite en welsyn.

2. Inbors is die enigste deel van jou fisieke 1. vinnige oorgang van een beweging na 'n 
voorkoms waaraan jy self iets kan doen. volgende te suggereer.

3. 'n Mens van goeie inbors glo aan sy eie 2. perdry-bewegings van die dirigent te 
maaksel. ondersteun.

4. 'n Mens se inbors is die deel van jou lyf wat jy 3. bewegings van 'n aap wat stuipe kry, te 
moet verduur. suggereer.

4. klem te laat val op die woorde in die 
93. "Homo karikatuur" (reël 14) verwys na ... rymposisie.

1. dié lede van die spesie Homo sapiens wat 
97. Dui die sin aan wat NIE pas NIE.  Bostaande geseën is met al die eienskappe van 'n edel 

gedig is 'n voorbeeld van 'n vrye vers omdat karakter.
daar geen vaste ...2. die mens wat, as gevolg van sy erflas, 

dieselfde eienskappe as sy voorgeslagte 1. strofebou is nie.
het. 2. rymskema is nie.

3. die mens wat, as gevolg van die erflas van sy 3. metrum is nie.
genepoel, sekere bespotlike fisieke 4. hooflettergebruik is nie.
eienskappe in oordrewe mate besit.

4. die mens wat, as gevolg van sy erflas, nie 98. Die dirigent word "die kool in 'n ander se sous" 
behoort tot Homo sapiens nie, maar tot (reël 7) genoem omdat hy ...
Homo karikatuur. 1. nie werd is om 'n komponis genoem te word 

nie.
2. nie dieselfde musikale talent het as die 

komponiste nie.
3. nie regtig Beethoven en Bach se musiek kan 

dirigeer nie.
4. voor en na sy vertolking applous kry.

99. Die beeldspraak in "dowe graf" (reël 18) is ...

1. personifikasie en 'n metafoor.
2. slegs personifikasie.
3. slegs 'n metafoor.
4. metonimia.

100. Beethoven en Bach is "bek-af" (reël 19)
omdat ...

1. hulle in 'n "dowe graf" lê.
2. hulle nie die ouditorium hoor dawer nie.
3. die dirigent die eer kry wat hulle toekom.
4. hulle nie hul eie musiek kan hoor nie.

94. Waarom noem die spreker die dirigent 'n dief 
wat 'n ander se donder steel?
Die dirigent ...

1. kry voor en na sy vertoning applous.
2. is die held van die teater.
3. kry die applous wat die komponis toekom.
4. laat die ouditorium dawer.

dirigent  –  T.T. Cloete

1 die gehoor wag.
2 met ontsagwekkende gesag
3 wag hulle op die musikale wonder,
4 die dief wat altyd 'n ander
5 wat groter as hy self is se donder
6 steel.  voor en na kry hy applous,

7 hy, die kool in 'n ander se sous,
8 die parra in die muse se drinkwater,
9 die teatrale held van die teater.

10 hy vertrek van die inleef
11 sy gesig, hy sweef
12 soos 'n vlermuis, hy gaan van perdry
13 oor in 'n aap wat stuipe kry.

14 die ouditorium dawer
15 vir die vertolking van bach
16 en beethoven.  ag, arme bach,
17 arme beethoven se kadawer
18 lê ver hiervandaan in 'n dowe graf

19 bek-af

Uit: Uit die hoek van my oog 1998
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'n Uittreksel uit:
EENDAG IS DAAR  –  Ernest A Loth
('n sprokie vir Grootmense)

Karakters

SNEEUWITJIE
ROOIKAPPIE
PRINS
SWART VARK
BRUIN VARK
WIT VARK

Binne 'n vertrek van 'n sprokiesagtige huis in 'n woud is Sneeuwitjie besig om aan kant te maak.  Buite is 'n storm 
besig om op te steek.

ROOIKAPPIE : Dis reg ... Ek is bekend en tog ook onbekend.
SNEEUWITJIE : Dan sal ek seker vir jou ook bekend wees, want ek is Sneeuwitjie ...
ROOIKAPPIE : (Nadenkend) Ek het al die stories gelees ... maar dit was in Russies ...
SNEEUWITJIE : Russies ...?
ROOIKAPPIE : Dis reg.  Ek is van Rusland ... Ek weet jy is verbaas.  Ek was geteken as 'n onskuldige 

grootoogdogtertjie wat 'n stryd gevoer het met 'n wolf ... maar ek het grootgeword.  Na 
my ma en ouma se dood het Russiese ouers my aangeneem ...

SNEEUWITJIE : Is ... is jy nou 'n ... 'n spioen?
ROOIKAPPIE : So iets ... alles behalwe 'n patetiese karaktertjie uit 'n sprokiesboek.
SNEEUWITJIE : En ... en die wolf?  Waar's hy?
ROOIKAPPIE : Iewers ... (Pouse)  En jy?  Wat doen jy vir 'n bestaan?
SNEEUWITJIE : Ag, ek is maar eensaam nadat die kabouters een vir een gesterf het aan myngriep ... Ai, 

dit is 'n hartseer storie ...
ROOIKAPPIE : En die prins?  Jy is mos toe getroud met 'n prins?
SNEEUWITJIE : Dis wat die storieboeke sê ... En jy?  Terloops, noudat ek onthou ... jy het gesê die wolf 

is ... is ... iewers ... Is die wolf dan nie deur die houtkapper doodgemaak nie ...?
ROOIKAPPIE : Soos jy sê ... Maar in storieboeke gebeur dinge skoon en onskuldig.  In storieboeke 

gaan wolwe dood, maar in die werklikheid lewe hulle nog ... tussen ons ... as die bose 
wat mens eintlik nie kan vaspen nie ...
(Pouse)

SNEEUWITJIE : Nee, regtig, ek onthou sy het altyd 'n spieël in haar hand gehad en vir die spieël gevra: 
"Spieëltjie, spieëltjie in my hand, wie is die mooiste en witste in dié land ..."  Maar jy ken 
mos die sprokie ...

ROOIKAPPIE : Het daarvan vergeet ... In Rusland konsentreer ons nie op sprokies nie, net feite ...
SNEEUWITJIE : O. Nou kom ek vertel verder ... Dan het die spieël teruggeantwoord en gesê: "Mevrou" 

– dis nou my stiefma –  "jy is mooi en wit, maar Sneeuwitjie is die mooiste en witste ..."

('n Heftige klop aan die deur)
SNEEUWITJIE : Oe!  Wie, wie kan dit wees ...?
ROOIKAPPIE : (Beslis)  Ek gaan oopmaak.
SNEEUWITJIE : (Beangs)  Nee ... nee!

(Rooikappie het reeds die deur oopgemaak en 'n vark stap binne)
SWART VARK : Hallooo ... hallooo!  Mag ek binnekom ...?

ROOIKAPPIE : Jy is reeds binne ...
SNEEUWITJIE : Maar wie is ... wie is u ...?

SWART VARK : Swart Vark!
SNEEUWITJIE : Maar verstaan jy nie?  Hy kan nie hier bly nie ... sê nou hy is ... die wolf in 

varkvermomming ...
SWART VARK : (Laggend)  Nee wat ... e ... juffrou, ek is 'n vark en nie 'n wolf nie.  Die wolf dwaal seker 

maar iewers rond.  Ek wéét van hom.  Ek en my broers het ook destyds van hom 
gevlug ...

VRAAG 4: DRAMA (± 35 minute)
Lees die onderstaande drama en beantwoord die vrae wat daarop volg

18



50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

19

(Gestoei.  Dan is daar opeens 'n harde klop aan die deur.  Al vier kyk na die deur)
SNEEUWITJIE : Wie ... wie is daar?
STEM : Ekke ...
ROOIKAPPIE : Wie's  "ekke"?
STEM : Die Prins ...!
SNEEUWITJIE : Maak oop!  Maak oop!  Dis die Prins ... Ek is seker dis die Prins in die storieboek se 

broer ... maar ... sê maar dis ... die wolf ...

ROOIKAPPIE : Jou ... V ... Vark!
BRUIN VARK : Jou ... Méns!

(Daar word weer geklop)
SWART VARK : Hou op!  Hou op! Julle maak 'n dier skoon mal.  Rooikappie, maak die deur ...

(Rooikappie maak die deur oop.  'n Aantreklike man staan voor haar)
PRINS : Goeiedag.  Die eerste druppels het al begin val.  Ek sal nooit die kasteel betyds haal 

nie ... Mag ek maar skuil totdat die storm opgehou het?
ROOIKAPPIE : Kom maar binne.
SNEEUWITJIE : Wees versigtig, Rooikappie ... Is ... is u nie dalk die wolf nie ...?
PRINS : (Pouse)  Lyk ek soos een?
SNEEUWITJIE : Nee, inteendeel ... u is mos die Prins wat ek in die storieboek ontmoet het se broer; nie 

waar nie ...?
PRINS : Tot u diens, skone dame ...
SNEEUWITJIE : Dan kan u u maar tuis maak in my eenvoudige huisie, my heer ...  Laat ek u voorstel: 

Dis Rooikappie, Swart Vark, Bruin Vark.  En ek ... ek is Sneeuwitjie ...

(Daar word weer geklop)
ROOIKAPPIE : Wees versigtig, hierdie keer is dit dalk die wolf ...
SNEEUWITJIE : Niks om te vrees nie.  Hier is mos nou iémand wat ons kan beskerm teen die wolf ...

(Sy maak die deur oop.  Wit Vark stap verby haar)

SWART VARK : Ja, ons het geen keuse nie ...
BRUIN VARK : Jy lyk soos ons ...
SWART VARK : Práát soos ons ...
BRUIN VARK : Lóóp soos ons ...
WIT VARK : Maar ek dink nie soos julle nie!
ROOIKAPPIE : As ek iets mag sê: dis 'n skande dat jy nie jou eie vlees en bloed wil erken nie ...

PRINS : Dit sal moet end kry ... (Maak keel skoon)  Laat my toe om iets te sê ... Julle Varke moet 
nou end kry met julle nonsens.  Julle is al drie Varke van enerse pootjies, of jy nou 'n 
Swart Vark is, 'n Bruin Vark of 'n Wit Vark.  Dit staan soos 'n paal bo water: julle sal julle 
balke moet vat, jul strooi en julle stene en één groot huis moet bou en daar saamwoon 
... waarom moet julle apárt bly?
(Pouse)

SNEEUWITJIE : Nou ... is ons darem alleen ...
PRINS : Heeltemal ... alléén ... Sneeuwitjie, daar is iets wat ek vir jou moet vra ...
SNEEUWITJIE : Vra maar, my heer!
PRINS : Sal jy ... sal jy met my trou ...?
SNEEUWITJIE : O ja ... ja ... natuurlik sal ek.  Haai, dis nes in die storieboek, ek kan nie glo dat die 

fantasie so deel kan word van die werklikheid nie ...
PRINS : Maar voordat ons trou, moet ek jou nog eers 'n geheim vertel.  Daar is baie dinge wat 

ek nog beplan het om te doen, maar toe ek jou sien, het ek dit maar laat vaar ...
SNEEUWITJIE : Regtig, my heer?
PRINS : Sneeuwitjie ...?
SNEEUWITJIE : Ja, my heer ...?
PRINS : Ek ... ek ... ek ... is nie die Prins wat jy dink ek is nie ...
SNEEUWITJIE : Nie ... nie die Prins nie ... wie ... wie is jy dan ...?
PRINS : (Stap eenkant toe, kyk oor sy skouer)  Ek is ... die Wólf.

(Karakters vries.  Ligte verdof stadig)
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Dui telkens die mees gepaste antwoord aan. 108. Die rede hoekom dié drie sprokies vir 
volwasse toneel verwerk is, is om ...

101. Die titel "Eendag is daar" is vreemd, want ... 1. volwassenes by die sprokieswêreld te 
1. ons weet nie waar is die "daar" nie. betrek.
2. "eendag" dui op die toekoms en "is" op die 2. volwassenes weer hul kinderjare te laat 

hede. herleef.
3. daar word te min gegewens verskaf. 3. seker te maak dat kinders dit nie sal kan volg 
4. dit is hoe kindersprokies gewoonlik begin. nie.

4. 'n dieper boodskap te gee wat steun op 
102. Die feit dat die subtitel aan volwassenes gerig vooraf-kennis.

is, beteken dat ...
109. Rooikappie se sinisme oor die wonderwêreld 1. kinders dit nie sal verstaan nie.

wat deur sprokies geskep word, word die 2. dit nie net op kinders gerig is nie.
beste geïllustreer deur ...3. kinders dit nie mag lees nie.

4. dit 'n dieper betekenis het. 1. haar verwysing na haar Russiese 
opvoeding.

103. Die karakteropgawe wek belangstelling,   2. die manier waarop sy in sprokies voorgehou 
want ... is.

3. haar verwysing na die dood van haar ma en 1. daar kom drie varke in dié sprokie voor.
ouma.2. kleur speel 'n belangrike rol daarin.

4. Sneeuwitjie se vraag of sy 'n spioen is.3. daar is sprake van 'n prins in die drama.
4. dis karakters uit drie verskillende sprokies.

110. Die funksie van die tussenwerpsel "Oe!"     
(reël 37) is om 'n gevoel van ... te skep.104. Die milieu sluit aan by wat gesê word in die ...
1. vrees1. titel.
2. afwagting2. naam van die dramaturg.
3. blydskap3. subtitel.
4. skrik4. karakteropgawe.

111. Reëls 45 en 46 herinner aan die idioom:  Wolf 105. Volgens die aanhaling (reël 10)  "Ek is bekend 
in skaapsklere.  Dit beteken:en tog ook onbekend" kan daar geïnterpreteer 

word dat Rooikappie ... 1. 'n Mens moet iemand nie op sy uiterlike 
beoordeel nie.1. 'n nuwe karakter in die drama is.

2. Gevaarlike mense doen hul as skadeloos 2. as dramakarakter onbekend is.
voor.3. self onseker is oor haar ware identiteit.

3. Vriendelike mense kan soms kwaai 4. in Rusland grootgeword het.
voorkom.

4. Mense doen hul voor as iets wat hulle nie is 106. Dié drama is 'n voorbeeld van 'n ...
nie.

1. televisiedrama.
2. verhoogdrama. 112. Die antwoord "Ekke" (reël 53) op die vraag:  
3. radiodrama. "Wie is daar"? (reël 51) getuig van watter 
4. klassieke drama. ingesteldheid by die prins?

1. egoïsme107. Watter een van die volgende aanhalings het 
2. naïwiteitnie te doene met sosiale kommentaar nie?
3. onbeskoftheid

1. "Wie is die mooiste en witste in dié land." 4. verstrooidheid
2. "In Rusland konsentreer ons ... net feite."
3. " ... is jy nou 'n ... spioen?" 113. Wat is ironies aan Sneeuwitjie se spreekbeurt 
4. " ... 'n patetiese karaktertjie uit 'n sprokies- in reëls 55 en 56?  Sy is ...

boek."
1. heeltemal reg.
2. altyd bang.
3. weerloos teen die wolf.
4. gedurig in vertwyfeling.
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114. Watter stereotipering van die betrokke 117. Die klimaks van dié drama is geleë in ...
karakter pas nie? 1. Sneeuwitjie se besef dat hulle alleen is.
1. Rooikappie – alle Russe word as spioene 2. die drie Varke en Rooikappie wat weggaan.

gesien. (reël 17) 3. die Prins se huweliksaansoek aan 
2. Die Prins – word as 'n wolf gesien. (reël 56) Sneeuwitjie.
3. Sneeuwitjie – is altyd op haar voorkoms 4. die Prins se bekentenis dat hy eintlik die Wolf 

ingestel. (reël 35) is.
4. Wit Vark – is beter as Bruin en Swart Varke. 

(reël 81) 118. Die funksie van die neweteks in reël 101 is om 
te suggereer dat die Wolf ...

115. Die funksie van die ellips (beletselteken) in 1. skelm is.
reëls 57 en 58 is om ... 2. bang is vir Sneeuwitjie se reaksie.
1. verontwaardiging van die sprekers te 3. skaam is oor wat hy wil sê.

suggereer. 4. Sneeuwitjie wil opvreet.
2. aan te dui dat die sprekers geskok is.
3. rusposes te skep. 119. As die tema van dié drama kan gesien word  
4. te wys dat hulle mekaar in die rede val. dat ...

1. mense geneig is tot stereotipering.
116. Watter handeling van Wit Vark sou mens as 2. alle mense eintlik maar varke is.

voorbeeld daarvan kon gebruik waarom hy as 3. sprokies valse "waarhede" voorhou.
'n "vark" bestempel kan word? 4. alle mense gewantrou moet word.
1. Hy klop aan die deur.
2. Hy beskerm nie Rooikappie en Sneeuwitjie 120. Die spottende manier waarop die bekende 

nie. sprokies hier verwerk is, noem ons ...
3. Hy groet nie as hy instap nie. 1. 'n satire.
4. Hy stap in, sonder om ingenooi te word. 2. stereotipering.

3. humor.
4. 'n parodie.

TOTAAL [20]
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VRAAG 5: PROSA (± 35 minute)
Lees die onderstaande kortverhaal en beantwoord die vrae wat daarop volg

SES  -  Riana Scheepers

"Hei, hei jy ... maak oop jou oge!" skree Rodney vir haar.  Sy het nie die bal sien kom nie.  Sy het staan kyk 
na die seemeeue wat skuins bokant hul koppe draai en skreeu en vlerkklap.  Die bal het reeds verby haar teen 
die skuinste tussen die grasse ingeskiet.

"Loop kry daai bol voordat dit onner die lorries kom!  As jy wil saamspeel hier sal jy jou oge moet begin 
oopmaak!" skree James.  James is aan haar kant.  Hy is op die covers.

Die meisiekind hol agter die tennisbal aan waar dit half  teen die skouer van die pad opgerol het.  Net 
bokant haar druis die verkeer in die pad verby.  Sy kan die karre ruik waar hulle 'n lang ry voor die robot staan en 
sputter, sy kan hulle hoor grom.  Die bestuurders rev die karre van haastigheid.  As die robotte na groen 
oorslaan, brul hulle en storm vorentoe.  Die bal het byna tot in die pad gerol.  Dit lê in die dikgras net aan die 
onderkant waar die teer begin.

'n Vier vir Tollie.  Of tel dit nou vir 'n ses?
Sy tel die bal op en gooi dit vir Rodney wat hande-in-die-sye-kwaad daarvoor wag.  Hy moet boul.
"Jy moet wakker slaap, meisiemens," skree hy vir haar, "ons stuur jou huis toe as jy hier staat en niks doen!"
"Aag, voesêk jy," skree sy terug, "ek maak jou team vol!"
"Nou kry dan jou pote bymekaar en váng die bol as hy jou kant toe kom!"

Die kinders speel.  Die driehoek stuk wilde veld tussen die N2 en die afdraai Guguletu toe is krieketveld.  Die 
karre jaag aan drie kante verby, al óm die krieketveld.  Tref die bal die pad of oor, is dit ses.  Aan die ander kant 
van die afdraai Gugs toe staan die woonstelblokke waar hulle bly.  Vra iemand jou waar jy bly en jy sê "by daai 
lelike flêtse", dan weet almal waar dit is.  As dit reën, staan die krieketveld 'n dam vol water en dan kom die 
seemeeue daarin bad.  Hulle vlieg sowaar reguit van Rocklands en Kampsbaai af Mitchell's Plain toe om hier in 
die water te kom sit, dink sy.

Sy staan weer en wag.  Kyk hulle uit.
Tollie se team is besig om te wen.  Die ander twee van Tollie se team is uit en hulle score is al 31.  En Tollie 

het nou die bat en hy's 'n bliksem met 'n bat, hy wéét dit ok, simpel ding.  Dis Eldrid se bat.  Hy het dit een 
middag langs die skool se krieketbaan opgetel nadat Jan van Riebeeck-laerskool teen hulle gespeel en nog 
verloor het ook.  Hy het die bat gevat en nie vir meneer daarvan gesê nie, optelgoed is vatgoed, dis syne fêr 
skwêr.

Rodney, James en 'n meisiekind.  Eldrid, Selwyn en Tollie.

Rodney se team gaan lose, so seker soos niks, sy weet dit sommer.  Tollie slaan weer die bal, maar James is 
daar.  Tol kry net een lopie by.  Rodney loop terug vir die boul tot by die stuk plestiek wat hulle met 'n baksteen 
vasgepak het.  Hy vee, vee die bol teen sy broekspyp, spin dit in die lug in met 'n draai van sy pols en vang dit 
weer.

Jonty Rhodes, ek sê.
"Ek wil ok 'n slag boul," skree sy vir Rodney net voordat hy wil wegspring.  "Ek moet net hier staan en hol vir 
julle."  Sy moet hard skreeu dat hy haar bo die lawaai van 'n groot lorrie kan hoor.

"Jy moet eers wys of jy 'n bol kan vang."
"Vang jy maar net die bol en hou op moun," skree Tollie agter die bat.
Sy vervies haar.
"Ek loop nou.  Ek willie meer speel nie, ek gaan hys toe."

Sy trek haar rok, wat sy in haar pentie ingedruk het vir die hardloop, weer uit.  Sy loop.

Hulle kan maar hulle ou krieket hou, hulle dink sy is stjupit net omdat sy 'n meisie is.  Wat hulle nie weet nie 
is dat 'n meisiemens veel beter is met dinge, selfs om 'n bol te vang, antie Mary het self so gesê, party vroue is 
soos blits op 'n bol.  En meisies is slimmer op skool en gouer groot en hulle weet van allerhande dinge nog 
voordat seuns daarvan weet omdat hulle hul oge kan oophou en dinge sien wat seuns nie eens van weet om na 
te kyk nie wê.

Sy loop en hoor hulle ewe skielik hard en opgewonde agter haar skrou.  Sy draai om en kyk op, sien die bol met 
'n helse boog na haar kant toe aankom.

Sy hoor hul stemme, sien vaagweg hoe hulle almal in verskillende rigtings hol.  Tollie na die baksteen en 
die plestiek toe, Rodney en James na haar se kant toe, maar hulle sal dit nooit maak nie, dis 'n ses all right, al 
het sy nog nooit een gesien nie.
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Tensy sy dit gevang kan kry.
Catchers.  Whap, klaar met Tol en sy blêrrie bek.
Sy begin hardloop.
Onder die bal in.  Daar waar die bal sal val, daarheen hol sy.  Sy voel nie die grond en die grasse onder haar 

voete nie, en sy kyk nie vir die glasstukke en die ysters en die goete wat hier rondlê nie.  Haar oë bly op die 
groengeel bal wat soos 'n son en 'n klip en 'n engel na haar toe aankom.  Sy gaan hom vang, sy wéét dit.  Sy hol 
na die bol toe wat kom, sy hol uit teen die hoogte en die bal kóm na haar hande wat sy al twee uithou en sy hoor 
nie...

Teks geneem uit: "Dogters van Afrika" saamgestel deur Riana Scheepers.

Dui telkens die mees gepaste antwoord aan. 126. Watter handeling van Rodney wys die 
duidelikste dat hy vies is oor die dogter die bal 

121. Die titel "Ses" is gepas, want ... nie gekeer het nie?

1. Tollie het 'n ses geslaan in die begin van die 1. Hy skree vir haar om haar oë oop te maak.
verhaal. 2. Hy stuur haar om die bal waar die lorries ry 

2. daar is ses krieketspelers wat speel. te gaan haal.
3. sonder die dogter is die spel gebreek. 3. Hy "spin" die bal in die lug voor hy weer 
4. die ses wat Tollie slaan, bepaal wat met die boul.

dogter gebeur. 4. Hy staan met sy hande-in-die-sye-kwaad.

122. Die meisie is nie werklik geïnteresseerd in die 127. Waarom twyfel die dogter of Tollie 'n vier of 'n 
krieketspel nie. ses geslaan het?
Watter een van die volgende bewys dié 1. Sy speel min krieket en weet nie wat tel dié 
stelling? hou nie.
1. Die seemeeue fassineer haar meer as die 2. Sy weet nie of die bal ver genoeg is om as 

krieketspel. ses te tel nie.
2. Sy loop sommer toe sy haar vererg vir die 3. Sy stel te min belang om werklik om te gee.

seuns. 4. Sy is nog jonk en kan nie só ver tel nie.
3. Sy speel net saam omdat sy by die seuns 

wil wees. 128. Die verwysing na Gugs (reël 19) is 'n voor-
4. Sy wil eintlik net baie graag 'n boulbeurt beeld van ...

kry. 1. verkorting.
2. klanknabootsing.

123. Die plek waar die kinders speel, is gevaarlik. 3. afkorting.
Van watter stylmiddel word hier gebruik 4. ironie.
gemaak om dié gevaar aan te dui?

1. waarskuwings 129. Die gedagte dat Rodney se span gaan verloor, 
2. ironie getuig van 'n gevoel van ... by die meisie.
3. suggestie 1. simpatie
4. bevelsinne 2. vermaaklikheid

3. pessimisme
124. "sputter" en "grom" (reël 8) is albei voorbeelde 4. vermakerigheid

van ...

1. beeldspraak. 130. Die dogter loop omdat sy ...
2. personifikasie. 1. nooit die bal kan raakvang nie.
3. argaïsmes. 2. nie geleentheid kry om te boul nie.
4. klanknabootsing. 3. voel sy misbruik word deur die seuns.

4. bedreig voel oor die baie voertuie.
125. Die verwysing: "Jy moet wakker slaap       

(reël 14) is 'n voorbeeld van ... 131. Die woord "wê" (reël 46) getuig van ... by die 
1. ironie. dogter.
2. sarkasme. 1. vermakerigheid
3. teenstelling. 2. intimidasie
4. oksimoron. 3. irritasie

4. sarkasme
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132. Die verhaal in ag genome, watter einde word 137. Die beste aanduiding daarvan dat die ruimte 
waarskynlik deur die slotsin gesuggereer? waar die kinders speel "mensonvriendelik" is, 

kry ons in die ...1. Uiteindelik vang die dogter die bal raak.
2. Die dogter word raakgery. 1. seemeeue wat bo hul koppe draai.
3. Die dogter word die heldin van die seuns. 2. dikgras wat net onderkant die teer begin.
4. Die dogter vang maar weer die bal mis. 3. karre wat aan drie kante verby jaag.

4. lelike woonstelle waar hulle bly.
133. Die verteller in dié kortverhaal is ...

138. Die gebruik van woorde soos "lose, spin, 1. 'n eerstepersoonsverteller.
moun" word gebruik om ...2. 'n tweedepersoonsverteller.

3. 'n alomteenwoordige verteller. 1. die geloofwaardigheid van die karakters te 
4. Riana Scheepers. bevestig.

2. aan te dui dat die kinders tweetalig is.
134. Die seuns se houding teenoor die dogter 3. aan te pas by die tipe spel wat hulle speel.

spreek van watter emosie? 4. die negatiwiteit van die dogter aan te dui.

1. minagting
139. Wat het die dogter die meeste gemotiveer om 2. agtelosigheid

die bal te wil vang?3. irritasie
4. ondankbaarheid 1. Sy wil bewys dat meisies net so goed soos 

seuns krieket speel.
135. Sê watter een van die volgende is nie waar nie. 2. Toe Tollie vir haar geskreeu het om op te 

Ons leer die dogter se karaktereienskappe hou kla.
ken deur van die volgende gebruik te maak: 3. Sy wil bewys dat sy die beste van almal is.

4. Sy wou keer dat Tollie 'n ses slaan.1. Wat sy self sê / eie dialoog.
2. Wat sy doen / eie handeling.

140. Die tema van dié verhaal is dat die ...3. Haar voorkoms.
4. Wat ander van haar sê / ander se dialoog. 1. mens as gevolg van groepsdruk sy eie 

ondergang bewerkstellig.
136. Die funksie van die tipografiese wit tussen 2. mens graag die beste wil wees in alles.

reëls 16 en 17 is: 3. vrou nie deur mans as gelykwaardig geag 
word nie.1. Dit beklemtoon wat die seuns sê.

4. omstandighede waarin die mens hom 2. Dit dui op 'n nuwe handeling.
bevind die verloop van sy lewe beïnvloed.3. Dit laat die gedagtes insink.

4. Dit dui tydsverloop aan.
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