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Antwoorde op begripstoets op bl. 90–93: 

1. Omdat Nicola ’n tatoe kry sonder haar ma se toestemming.     (1) 
2. By ’n tatoeëerwinkel.           (1) 
3.    

a) Agt-en-twintig          (1) 
b) Sestien           (1) 

4. Sy byt haar vriend se arm omdat sy bang is omdat die masjientjie al hoe nader kom.  
EN 

Sy is bang dat dit seer gaan wees.        (2) 
5. ’n Tatoeëerder is iemand wat met ’n naald en ink iets op iemand se vel teken of skryf.  (1) 
6. Onwaar, dit is seer om vier keer gebyt te word, maar seerder om ’n tatoe te kry.   (1) 
7. Die tandmerke word vergelyk met ronde tandhorlosies.      (1) 
8.   

a) “enkel”                                                       (1) 
b) ’n Skoenlapper          (1) 

9. 100 jaar            (1) 
10. Dis ’n groot man (Goliat).  EN Sy lyf is so vol tatoes dat dit lyk of dit ingekleur is.  (2) 
11. Hierdie bynaam beteken skoenlapper.        (1) 
12. Was altyd jou hande voordat jy aan jou nuwe tatoe raak.  

EN/OF 
Moenie die rowe wat oor die tatoe vorm afkrap nie.  

EN/OF 
Draai jou enkel toe in kombuisplastiek om te keer dat dit vashaak aan jou beddegoed.  (2) 

13. Nicola was van plan om haar tatoe aan ander mense te wys en nou moet sy dit toe hou.  (2) 
14. Nee, sy is roekeloos en dit is onverantwoordelik om onder 18 jaar oud ‘n tatoe te kry.  (2) 
15. Leerder se eie respons met gepaste motivering, bv. 

Ja, want dit dra persoonlike betekenis.  
OF 

Nee, dit is vir ewig en jy moet baie duur betaal om dit te verwyder as jy nie meer daarvan hou 
nie.  (1)       

16.  
a) ’n beteken dat dit nie ’n spesifieke tatoe is nie.      (1) 
b) die verwys na ’n spesifieke tatoe.        (1) 

 
17. Enige TWEE: agt-en-twintig, agtien, vier, tien.      (2) 
18. honderdste , agtiende          (2) 
19. Eina! = pyn            (1) 
20.   

a) Nicola sê sy is agtien omdat sy graag ’n tatoe wil hê.     (1) 
b) Hy wil weet hoe lank die man nog besig gaan wees, want hy wil nou huis toe  

gaan.           (1) 
c) ’n Skoenlapper is haar gunstelinggedierte, daarom het sy dit laat tatoeëer.   (1) 

[TOTAAL: 30] 
Antwoorde op lidwoordoefening op bl. 93: 

1.  
a) Nicola het na al (die/’n) winkels gekyk en op een besluit. 
b) Die skoenlapper is een van (die/’n) mooiste tatoes om te kry. 
c) Nicola byt haar vriend op (die/’n) arm. 
d) Nicola word (die/’n) vyfde Januarie agt-en-twintig. 
e) Sy wil op (die/’n) mooiste strand gaan lê om met haar tatoe te spog. 



2.  
a) Ek soek ’n plek op die groot man se arms.   Nie spesifieke plek nie 

Ek soek die plek op die groot man se arms.   Spesifieke plek  
b) Nicola trek my arm nader en soek ’n nuwe bytplek.  Nie spesifieke plek nie 
c) Nicola trek my arm nader en soek die nuwe bytplek. Spesifieke plek 

Antwoorde op STOMPI-oefening op bl. 109–110: 

1.  
a) Gister het Sylvia haar boetie na die dokter geneem. 
b) Is Fransie baie siek? 
c) Vinnig het die vrou se dogtertjie vanoggend die dokter in sy spreekkamer gesien. 
d) Daagliks gee die dokter vir sy pasiënte medisyne.  
e) In die oggend voel Fransie se kop baie warm. 

 
2.  

  S      v1       T               O                P                   v2 
a) Sylvia / het / gister / haar boetie / na die dokter / geneem. 

     S        v1       M 
b) Fransie / is / baie siek. 

     S         v1       P 
c) Fransie / klim / af. 

                                       S                   v1         T                  O                    P                       v2 
d) Die vrou se dogtertjie / het / vanoggend / die dokter / in sy spreekkamer / gesien. 

S              v1         T                 O         I 
e) Die dokter / help / daagliks / sy pasiënte / om beter te voel. 

      S                    v1           M              P 
f) Fransie se kop / voel / baie warm / in die oggend. 

 
3.  

 
a) Môre sal Sylvia haar boetie na die dokter neem om uit te vind wat met hom fout is. 
b) Gister was Fransie baie siek. 
c) Die vorige dag het Fransie afgeklim om op die vloer te gaan lê. 
d) Vandag sien die vrou se dogtertjie die dokter in sy spreekkamer. 
e) Volgende week sal die dokter sy pasiënte help om beter te voel. 
f) Vroeër het Fransie se kop baie warm gevoel. 

 
 


