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Vraestel 1   Afdeling A    Hardoplees 
  

Koerantberig  Mikroskyfies raak ‘n moet vir horings 
 

Alle lewende renosters wat voortaan verkoop en vervoer word, moet onmiddellik 
van mikroskyfies voorsien word. Dit is een van die norme en standaarde vir die 
merk en jag van renosters wat in die Staatskoerant gepubliseer is.  

 
Alle renosterhorings moet binne vyf dae van ‘n mikroskyfie voorsien word. Die 

provinsiale owerheid moet ook horings wat langer as 5 cm is, met permanente 
ink merk. Die eienaar van die horing moet die koste vir die koop van die 
mikroskyfie dra. 

 
Luidens die norme en standaarde moet bloedmonsters geneem word van ‘n 
renoster wat met ‘n doofpyl geskiet word om dit te verskuif, en na die DNS-
databank by Onderstepoort gebring word. DNS-monsters van die dier se horing 
moet ook geneem word. 

 
Me. Edna Molewa, minister van omgewingsake, het gesê wat die jag van 
renosters betref, moet voornemende jagters wat om jagpermitte aansoek doen, 
bewys kan lewer dat hulle lede van ‘n jagtersvereniging is. As die jagter ‘n 
jagpermit ontvang het, moet ‘n opgeleide amptenaar van die provinsiale owerheid 
hom na die jagveld vergesel. Na die jagtog moet die horings en die res van die 
karkas in die teenwoordigheid van die opgeleide amptenaar na die taksidermis 
gebring word. Die taksidermis moet die departement laat weet sodra hy die 
horings ontvang het en hoeveel dit weeg. Hy moet ook die nommers van die 
mikroskyfies aan die departement stuur. 

 
Molewa het gesê die bekendmaking van die norme en standaarde is ‘n 

“beduidende” stap in die stryd teen stropery. Al die inligting sal in ‘n nasionale 
databank bewaar word.   
      (Uit: Die Burger, 14 April 2012) 
  

  
Hardoplees 
 
Lees “Mikroskyfies raak ‘n moet vir horings” hardop. 
 
Rubriek 

 Vloeiend lees en pousering:   1 2 3 4 5
 Beklemtoning en stembuiging:  1 2 3 4 5 
 Uitspraak en hoorbaarheid:   1 2 3 4 5   
 

 Totaal: 15         /15 
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 Vraestel 1   Afdeling B    Luister en praat 
 
 Inligtingsteks   Wil jy ‘n spaarvarkie of ‘n aandelebul wees? 
 

Die spaarrekening 
Hier open jy ‘n rekening by ‘n bank en jy betaal maandeliks ‘n bedrag in die 
rekening in. Die rente wat jy op jou geld kry, mag van bank tot bank verskil. Die 
bank bestuur die geld en daarvoor moet jy bankkoste betaal. Die geld in hierdie 



tipe rekening is veilig en kan maklik onttrek word. Die nadeel verbonde aan 
hierdie tipe rekening is dat jou bankkoste dikwels net soveel is as die rente wat jy 
verdien. 

 

Die 32-dae-kennisgewing 
Hierdie bankrekening is spesifiek vir spaar bedoel. Die voordeel van hierdie tipe 
rekening is dat jy nie in die versoeking gelei kan word om enige tyd van die 
maand geld uit hierdie rekening te onttrek nie. Jy moet 32 dae kennis gee as jy 
geld wil onttrek. Jou geld is veilig in hierdie tipe rekening. Die rente op hierdie 
tipe rekening is baie hoër as op die van ‘n spaarrekening. Wanneer jy geld vir ‘n 
noodgeval wil onttrek sonder om 32 dae kennis te gee, moet jy 1% boete op jou 

kapitaalbedrag betaal.  
 
Effektetrust 
Hier belê ‘n klomp mense saam in aandele wat in ‘n trust gesit word. Hierdie trust 
koop dan ‘n wye verskeidenheid aandele op die aandelemark en deel dan die 
opbrengs tussen al die beleggers in die trust. Dit gee ‘n hoër opbrengs as ‘n 
bankrekening, omdat aandele gewoonlik oor ‘n tyd meer groei as banke se 
rentekoerse. Die koste is soms hoog en die trusts betaal nie altyd ‘n opbrengs 
nie. Dit hang daarvan af of die mark gedaal het of nie. Jou kapitaal mag dus van 
maand tot maand wissel. 
 
Luister 

 
1 Watter tipe rekening sou jy open om maandeliks te kan oorleef? Motiveer. /2 
2 Watter voordeel hou die eerste twee tipes rekeninge in?    /1 
3 By watter een van die bogenoemde is dit nie altyd veilig om jou geld te belê nie? 

Bespreek.          /2 
 
  Bespreek die noodsaaklikheid en gerief van geld. 
 

 Rubriek 
 Inhoud gebaseer op feite en taalgebruik:  1 2 3 4 5 
  Volume, uitspraak en oogkontak:   1 2 3 4 5 

 
GROOT TOTAAL: 15        /15  
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Vraestel 2   Afdeling A    Leesbegrip 

 
1 Die ondersoekende verslag: Die geskiedenis van witbrood 
 
1 Meel wat van volgraan gemaak word, is in sy eenvoudigste vorm bruin, voedsaam 

en goed vir die spysverteringstelsel. Tog het mense nog deur al die jare heen bly 

glo dat witbrood aantrekliker lyk en beter smaak. Gevolglik het die meeste mense 
witbrood bo bruinbrood verkies. Die Grieke en Romeine het geglo dat die kwaliteit 
van brood aan die kleur daarvan geken word en gedurende die Victoriaanse 
tydperk is daar geglo dat net die laer klasse bruinbrood moet eet.  

 
2 Meel word gesif en gesif om die kern van wit poeier van die buitenste doppe van 

die graan te skei. In die agtiende eeu het die bakkers allerhande eienaardige 
bestanddele begin byvoeg om die meel wit te kry. Hul het die meel ook met aluin 
gebleik, maar dit het sulke hardlywigheid veroorsaak dat hulle die hars van 
gemaalde wortels van jalap, ‘n Mexikaanse plant, moes byvoeg om sake reg te 
stel. 
 



3 Deesdae word daar streng maatreëls toegepas om die gehalte en verryking van 
broodmeel te beheer. 
 

4 In 2011 het die Britse koerant The Telegraph aangekondig dat syfers daarop dui 

dat verbruikers anders oor brood begin dink. Die verkope van witbrood in 
Brittanje het vir die eerste keer gedaal. Hierteenoor het die verkope van 
bruinbrood en saadbrood met onderskeidelik 6% en 9% gestyg. Dit wil dus lyk of 
verbruikers se diëte al hoe meer deur gesondheids- en voedingswaarde beïnvloed 
word.  
 

5 Tog is daar lande – soos Suid-Afrika – waar bruinbrood steeds as die arm man se 

brood beskou word omdat dit een van die stapelvoedselprodukte is waarop geen 
BTW gehef word nie.  
 

6 Die gaping tussen die prys van ‘n witbrood en die prys van ‘n bruinbrood is besig 
om al hoe kleiner te raak. Dit wil voorkom of die mens deesdae meer aandag aan 
sy gesondheid gee.  

 
1.1 Noem EEN voordeel wat bruin meel inhou.     (1) 
1.2 Voltooi: In die verlede is daar bevind dat die meeste mense witbrood bo  

bruinbrood verkies het, omdat …       (2) 
1.3 Lees paragrawe 4 en 6. Tot watter gevolgtrekking kom jy?   (1) 
 
 Totaal: 4          /4 
 
 
2 Die onderhoud: Die onderhoud met Ryk Neethling 
 

Het jy nog al die jare in swem belanggestel ? 
 
Beslis. Swem is my lewe. 

 
Op watter ouderdom het jy begin swem? 
 
My ouers het daaraan geglo dat dit noodsaaklik is om te kan swem. Sodoende 
kan jy jouself help as jy in die moeilikheid sou beland. Ek het reeds op driejarige 
ouderdom met swemlesse begin.  
 
Het jy as kind ooit daarvan gedroom om eendag ‘n medalje huis toe te 
bring? 
 
Wel, is dit nie maar die wens van elkeen wat ‘n groot liefde vir sport het nie? Vir 
my is swem ontspannend en ek put genot daaruit. Die feit dat ek my land by die 
Olimpiese Spele kan verteenwoordig, is nie slegs ‘n bonus nie, maar ook ‘n baie 
groot voorreg. 

 
Waaraan is jou sukses toe te skryf? 
 
‘n Gesonde lewenswyse en oefen. Oefen en nogmaals oefen. Dis die raad wat ek 
aan elke swemmer gee.  
 
Moet ‘n mens baie selfdissipline aan die dag lê? 
  
Beslis. Sonder selfdissipline sal jy dit nie ver bring nie. Jy moet bereid wees om 
hard te oefen. En dan bedoel ek elke dag van die week. Oefen moet vir jou 
tweede natuur wees. 
 



Maar is dit nie ‘n groot opoffering om elke dag te gaan oefen nie? 
 
Ja wel, sonder opoffering sal jy dit nie ver bring nie. Jy moet soggens vroeg 
opstaan. Jy kan dit nie bekostig om laat te slaap nie. Maar dit is alles die moeite 

werd. Jy sien net een ding in jou geestesoog – die goue medalje om jou nek. Die 
moontlikheid om met ‘n goue medalje huis toe te kom, maak dit alles die moeite 
werd. Daar is nie ‘n lekkerder gevoel as wanneer daardie goue medalje om jou 
nek hang nie. Dis ‘n gevoel wat jy vir niemand kan beskryf nie. 
 
Het ‘n swemmer ‘n spesiale dieet wat hy navolg? 
 

Beslis. Gemorskos is taboe! ‘n Mens leer gou om so gesond mootlik te eet. ‘n 
Swemmer moet na sy liggaam kyk.  

 
2.1 Is enige onderhoud in die direkte of indirekte rede? Motiveer.   (1) 
2.2 Waaraan is Ryk Neethling se sukses toe te skryf?     (2) 
2.3 Verskaf die rede waarom Ryk Neethling dit nie as ‘n opoffering  

sien om elke dag so hard te oefen nie.      (1) 
2.4 Het Ryk Neethling ‘n positiewe of negatiewe invloed op elke sportman?  (1) 
  
 Totaal: 5          /5 
 
3 Die toespraak: Gesondheid uit de grond uit … of so sê hulle 
 

 
 
Heilsaam, volgraan, veselryk en laevet. Hierdie is woorde wat op 
voedselverpakkings en etikette aangebring word om verbruikers te oorreed om 
die produkte te koop. Ek wil julle vandag oortuig dat die boodskappe op 
voedseletikette misleidend is. Ek het drie hoofargumente om my standpunt te 
staaf.  

 

My eerste argument: Die boodskappe op verpakkings vertel nie die volle waarheid 
nie.  
 
‘n Voorbeeld van etiketmisleiding is die frase “bevat regte vrugte”. Travis Walter 
Donavin, ‘n voedselwetenskaplike van Chicago, het gesê dat die produkte wat 



hulle getoets het, uit kleursel, vrugtekonsentraat en sowat 50% suiker bestaan 
het. Waar is die regte vrugte dan? Statistiek toon dat kinders in die 1800’s 5,5 
kilogram suiker per jaar geëet het. Teen 1975 het dit gestyg na 54 kilogram per 
jaar. Vandag eet ons kinders 62 kilogram suiker per jaar. Ek is oortuig daarvan 

dat die vermomming van suiker op etikette beslis iets hiermee te doen het.  
 
My tweede argument: Verbruikers eet alles vir soetkoek op.  
 
‘n Fout wat verbruikers maak, is om nie die etikette noukeurig genoeg te 
bestudeer nie. Wanneer daar “laevet” op die botterbakkie staan, beteken dit nie 
dat hierdie produk die helfte minder vet as die gewone bakkie het nie. Dit 

beteken net dat dit ‘n laer vetinhoud as die gewone bakkie het. 1% laer is mos 
ook laer, of hoe? Indien ‘n verbruiker moeite doen en al die verskillende opsies 
met mekaar vergelyk, sal hy of sy vir seker die botterbakkie met die laagste 
vetinhoud kan opspoor.  
 
My derde en laaste argument: In die Rapport van Sondag 16 Januarie 2011 staan 
daar dat die Departement van Gesondheid nou ook saamstem dat kosetikette nie 
100% korrek op ons voedselprodukte verskyn nie. Die nuwe wet vereis dat alle 
inligting op verpakkings 100% korrek moet wees.  

 
Ek sluit af. Ek glo dat ek julle vandag kon oortuig dat die boodskappe op 
voedseletikette inderdaad misleidend is. Dis niks meer as reg dat ons weet wat 
ons inneem wanneer ons iets eet waarop “heilsaam” staan nie.   

  
3.1 Watter boodskap wil die persoon wat hierdie toespraak lewer, aan ons  
 oordra?          (1) 
3.2 Noem die bron waaruit die spreker sy inligting verkry het.   (1) 
3.3 Waarom moet enige spreker nie net stellings maak nie, maar ook  

motiveer?          (1) 
 

 Totaal: 3          /3 
 
 
4 Die tydskrifartikel: Hei jy! 
 
 Gareth Cliff 
 

Duisende luister soggens getrou na sy ontbytprogram op 5FM. En as ‘n Idols-
beoordelaar maak hy jou lekker die duiwel in. Leer ken hierdie omstrede 
babbelkous en sy smake beter.  
 
Dit skeel hom nie dat mense sê hy is gemeen op Idols nie. “Ek dink die terugvoer 
wat ek gee, is eerlik; ek probeer nie ongeskik wees nie. Dit is nou maar eenmaal 
soos ek is. Ek is altyd eerlik omtrent alles. Mense kom na ons om hulle sang te 

laat beoordeel. Party mense gaan ontdek hulle is vrot. Jy kan my nie onbeskof 
noem omdat ek vir iemand wat nie kan sing nie, sê dat hy nie kan sing nie.” 
 
In die vroeë rondtes is dit soms moeilik om jou lag te hou. “Die oudisies is 
strykdeur snaaks. Dis moeilik om ernstig te bly. Ek smaak dit as Unathi 
(Msengana, ‘n medebeoordelaar) onbeheers begin lag.” 
 
As hy sy lyf ‘n dag president kan hou, sal hy die onderwysstelsel en korrupsie 
pak. “Maar ek sal meer as ‘n dag nodig hê!” 

 
        Uit: Huisgenoot, 26 Julie 2012 
 



4.1 Oor watter goeie karaktereienskap beskik Gareth Cliff in die bostaande  
artikel?          (1) 

4.2 Waaroor handel hierdie artikel hoofsaaklik?     (1) 
4.3 Waarom sou jy sê dat die verbeelding van die skrywer van die bostaande    

artikel geen rol speel nie?        (1) 
 
 Totaal: 5          /3 
 
 GROOT TOTAAL: 15       /15 
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Vraestel 2   Afdeling B    Taal 

 
Steers wil klante weer laat glimlag 
 
Estelle Johnson 
 

1 KAAPSTAD – Die winkelgroep Steers sê hy sal skouer aan die wiel  1
 moet sit na Woensdag se reuse-burgerflop.     2

       
2 Dit volg nadat klante verlede maand by die 500 Steers-winkels regoor   3 

die land tou gestaan het vir die Wacky Wednesday Ribburger-winskopie. 4 
Hierdie heerlike burgers is elk vir R10 verkoop.     5
    

3 Die kitskoswinkel, wat bekend is vir sy burgers, het in ‘n verklaring op  6  
televisie gesê maatskappye het honderde burgers op ‘n slag bestel en   7 
sommige klante 50 en daarom het hulle planne heeltemal deur die mat  8 
geval.           9 
 

4 Die maatskappy het aan die SAUK-nuusspan gesê die verskillende   10 
takke se werkers is van voorraad voorsien na aanleiding van hoeveel   11 
Wacky Wednesday-winskopies verlede maand in die onderskeie   12 
winkels verkoop is.         13 

 
5 Die maatskappy het gesê wat Woensdag gebeur het, het nog nooit   14 

gebeur nie en dit kan definitief gebruik word as ‘n les vir die toekoms.   15 
Hulle benadruk dat hulle bedoeling nooit was om enigeen te mislei nie.  16 
   

1 Skryf die direkte voorwerp in reël 11 neer.      (1) 
2 Skryf die bywoord van graad in reël 8 neer.     (1) 
3 Gee die antoniem van die byvoeglike naamwoord in paragraaf 2.  (1) 
4 Skryf die onderstreepte sin in reël 5 oor as ‘n vraagsin.    (1) 
5 Skryf die bywoordelike sinsnede(s) van plek in reëls 3 en 4 neer.  (1) 
6 Maak ‘n sin met die paroniem van die onderstreepte woord in reël 7.  (1) 
7 Skryf die samestelling in paragraaf 3 neer.      (1) 



8 Gee die sinoniem vir die onderstreepte woord in reël 10.    (1)  
9 Van watter woord is “verklaring” in paragraaf 3 afgelei?    (1) 
10 Tref ons die saamgestelde of veelvoudige sin in reëls 14 en 15  

aan? Verskaf die rede vir jou antwoord.      (2) 

11 Skryf reël 16 in die verlede tyd.       (1) 
12 Wat beteken die idiomatiese uitdrukking in paragraaf 3?    (1) 
13 Verbind die onderstaande sinne met ‘n betreklike voornaamwoord. 
 Die burger is baie goedkoop. Ek eet die burger.     (1) 
14 Skryf die onderstaande sin in die ontkennende vorm. 
 Ek het al burgers by Steers gekoop.      (1) 
  

Totaal: 15         /15 
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 Vraestel 2   Afdeling C    Literêre tekste 
 
1 Uittreksel uit ‘n jeugroman 

 
1 Ek het vir my onderwyseres ‘n boksie sjokolade gekoop. Ek weet mos dat sy baie 

lief vir sjokolade is.  
  
2 By die huis sit ek die boksie sjokolade op my bed. Ek kry skielik baie lus 

daarvoor. Dis kompleet of hulle my uitnooi om een van hulle te eet. Ek maak die 
boksie heel ontspanne oop en haal een van die balletjies uit. Ek sal net enetjie 
proe. Juffrou Pienaar sal tog nooit agterkom as daar net een uit is nie …  
 

3 Die sjokolade is heerlik. Dis soet en sag en dit smelt in my mond. Toe die 
sjokolade afgesuig is, byt ek die neut binne-in die sjokolade stukkend, maar 
spoeg dit dadelik uit en sit dit terug in die boksie. Die neut is bitter! Toe ek my 
weer kom kry, steek ek nog ‘n sjokolade in my mond. Ek suig net die sjokolade af 

en sit die kaal neut mooi terug in die boksie. Toe ek ‘n laaste sjokoladetjie wou 
vat, sien ek die twee neute tussen die ander sjokolades en besef dat ek nie 
hierdie boksie met sjokolade net so vir juffrou kan gee nie. Ek haal die afgesuigde 
neute uit. ‘n Mens kan duidelik sien dat iemand van die sjokolades uitgehaal het, 
aangesien die origes in die boks rondrol. Terwyl ek wonder wat ek sal doen, suig 
ek nog drie sjokolades af. Nou is ek regtig benoud. Ek sal aan ‘n plan moet dink… 
 

4 Hoe meer ek dink, hoe meer sjokolades verdwyn in my mond. Toe ek weer kyk, 
is daar nog net ‘n paar in die boks oor. Ek besef dat ek tog nie ‘n boksie met net 
‘n paar sjokolades vir juffrou kan gee nie. Toe kry ek ‘n idee … 
 

5 Ek loop in die gang af en haal een van Mamma se bordjies wat sy daar opgehang 
het, van die muur af. Agterop staan daar DELFT. 
 

6 Terug in my kamer sit ek die neute in die bordjie. Daar is net genoeg neute om in 
die bordjie te sit. Nie te veel nie, nie te min nie. Daarna draai ek die bordjie met 
neute in geskenkpapier toe. Ek kan al sien hoe bly my onderwyseres oor die 
bordjie met die neute sal wees. Sy hou juis so baie van neute! As sy maar net 
geweet het dat dit afgesuigde neute is!  

 
1.1 Bespreek die ruimte van hierdie jeugroman.     (1) 
1.2 Waarom sou jy sê dat die chronologie van die verhaal in paragraaf 2  

verbreek word?         (1) 
1.3 Waar bereik hierdie jeugroman sy klimaks? Bespreek.    (1) 
1.4 Waarom sou jy sê dat ons karakterontwikkeling hier aantref?   (1) 
1.5 Watter gevolge mag die leë kol teen die muur vir hierdie kind inhou?  (1) 



            /5 
 
2 Gedig: Ek het ‘n huisie by die see 
 

 Ek het ‘n huisie by die see. Dis nag. 
Ek hoor aaneen, aaneen die golwe slaan 
teenaan die rots waarop my huisie staan 
met al die oseaan se woeste krag. 
 

 Ek hoor die winde huil – ‘n kreun, ‘n klag, 
soos van verlore siele in hul nood 

al dwalend, klagend, wat in graf en dood 
geen rus kon vind nie, maar nog soek en smag. 
 

 My vuurtjie brand, my kersie gee sy lig. 
Ek hoor dan maar hoe loei die storm daarbuite 
ek hoor hoe ruk die winde aan my ruite; 
hierbinne is dit veilig, warm en dig. 
 
Kom nag, kom weer en wind, kom oseaan- 
dit is ‘n rots waarop my huisie staan.  
                                                     H.A.Fagan  
  

2.1 Skryf die TWEE versreëls in strofe 2 neer waar ons ‘n vergelyking  
aantref.          (1) 

2.2 Watter soort beeldspraak is daar in: “Ek hoor die winde huil – ” ?  (1) 
2.3 Waarom reken jy word “aaneen” in strofe 1 versreël 2 herhaal?.   (1) 
2.4 Skryf die versreël neer wat op die aggressie van die see en wind  

dui.           (1) 
2.5 Dui die rympatroon in strofe 1 aan en sê watter rymskema hier gebruik  
           word.           (1) 

 
 Totaal: 5          /5 
 
 GROOT TOTAAL: 10       /10 
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Vraestel 3   Skryf 
 

Skryf ‘n verhalende opstel van 200–250 woorde oor “Weer teruggaan na 
my tuisdorp? Nooit!” 
 

Of 
 



Skryf ‘n beskrywende opstel van 200–250 woorde oor “Straatkinders”. 
 
Rubriek 
Inhoud, onderwerpgebonde en beskrywing: 1 2 3 4 5 

Inleidende en slotparagraaf:    1 2 3 4 5 
Taalgebruik, woordorde, idiome en spelling 1 2 3 4 5 
Beplanning, paragrafering en skryfstyl:  1 2 3 4 5 

 
 Of  

 
Skryf ‘n argumenterende opstel oor “Daar word te veel van kinders 

verwag”. 
 
Rubriek 
Inleidende paragraaf en persoonlike mening: 1 2 3 4 5 
Inhoud, beredenering en taalgebruik:  1 2 3 4 5 
Slotparagraaf en gevolgtrekking:   1 2 3 4 5 
Beplanning, paragrafering en skryfstyl:  1 2 3 4 5 

 
EN 

 
Skryf ‘n vriendskaplike brief van 140–160 woorde aan jou vriend(in) en 
vertel hom/haar meer van die veldbrande in julle omgewing en hoe die 
gemeenskap en borge hulp verleen. 
 
Rubriek 
Onderwerpgebonde en formaat:   1 2 3 4 5 
Taalgebruik, woordorde en spelling:  1 2 3 4 5 
 

 Of 
 

Skryf ‘n verslag van 140–160 woorde oor “Die belangrikheid van 
oefening”. 
 
Rubriek 
Onderwerpgebonde, feite en taalgebruik:  1 2 3 4 5 
Bevinding en gevolgtrekking:   1 2 3 4 5  

 
 GROOT TOTAAL: 30       /30 

 
Memorandum 
 
Vraestel 1    Afdeling B   Luister en praat 

 
1.1 ‘n Spaarrekening. 

1.2 Ek kan enige tyd van die maand geld trek. Ek hoef nie voor die tyd    
 kennis te gee dat ek geld wil trek nie.      (2) 
2 Dit is veiliger om my geld hier te belê.      (1) 
3.1 Die effektetrust. 
3.2 Die koste is soms hoog en die trusts betaal nie altyd die opbrengs nie. Dit hang 

daarvan af of die mark gedaal het of nie. Jou kapitaal mag dus van maand tot 
maand wissel.          (2) 
 
Totaal: 5 

 
 Vraestel 2    Afdeling A   Leesbegrip 
 



1 Die verslag 
 
1.1 Dit is goed vir die spysverteringstelsel. / 

Dit is voedsaam. (Slegs EEN van die antwoorde is aanvaarbaar,)  (1) 

1.2.1 … dit aantrekliker lyk. 
1.2.2 … dit beter smaak.         (2) 
1.3 Verbruikers begin al hoe meer bruinbrood om gesondheidsredes eet.   (1) 
 

Totaal: 4 
 
2 Die onderhoud 

 
2.1 Dit is in die direkte rede, aangesien twee mense hier met mekaar praat. (1) 
2.2.1 ‘n Gesonde lewenswyse. 
2.2.2 Oefening. / Deur hard te oefen.       (2) 
2.3 Hy is bereid om baie op te offer om sodoende sy land by die Olimpiese  

Spele te kan verteenwoordig./ 
Hy sal baie opoffer om sodoende met die goue medalje huis toe te kom.  (1) 

2.4 Hy het ‘n positiewe invloed op elke sportman.      (1) 
 
 Totaal: 5 
 
3 Die toespraak 
 
3.1 Dat voedseletikette misleidend is en nie die waarheid vertel nie.   (1) 
3.2 Die Rapport.          (1) 
3.3 ‘n Stelling sonder motivering dra geen gewig nie, aangesien niemand  

deur slegs ‘n stelling wat gemaak word, oortuig kan word nie. Deur bewyse  
te lewer, haal die spreker die gehoor oor om soos hy te voel en dink.  (1) 

 
 Totaal: 3 

 
 Memorandum  
 
4 Die tydskrifartikel 
 
4.1 Eerlikheid.         (1) 
4.2 Dat Gareth Cliff nie gemeen is soos baie mense reken nie. Hy is  

net eerlik.         (1) 
4.3 Aangesien die artikel op feite gebaseer is. / Die artikel is  

lewensgetrou. (Enige ander aanvaarbare antwoord)   (1) 
 
Totaal: 3 

 
 Vraestel 2    Afdeling B   Taal 

 
1 Voorraad.          (1) 
2 Heeltemal.          (1) 
3 Slegte burgers.         (1) 
4 Is hierdie heerlike burgers elk vir R10 verkoop?     (1) 
5 Dit volg nadat klante verlede maand by die 500 Steers-winkels regoor  

die land tou gestaan het.        (1) 
6 Die kleremaker verstel die bruid se rok./ 

Die pasiënt herstel van sy siekte./ 
My ma ontstel haar gewoonlik oor enige kleinigheid./ 
Die bruidspaar sal die troue weens siekte moet uitstel./ 
Die onderwyser sal die vraestel opstel./ 



Die afrigter sal die wedstryd afstel weens wangedrag van die spelers.  
(Enige aanvaarbare sin)        (1) 

7 Kitskoswinkel (Enige aanvaarbare sin)      (1) 
8 Verskeie.          (1) 

9 Verklaar.          (1) 
10.1 ‘n Veelvoudige sin.     
10.2 Aangesien hierdie veelvoudige sin uit twee hoofsinne bestaan.        (2) 
11 Hulle het benadruk dat hulle bedoeling nooit was om enigeen te  

mislei nie.          (1) 
12 Hulle planne het misluk. / Hulle was onsuksesvol.     (1) 
13 Die burger wat ek eet, is baie goedkoop.      (1) 

14 Ek het nog nooit burgers by Steers gekoop nie.     (1) 
 
 Totaal: 15 
 
 
 
 
 

Memorandum 
 
Vraestel 2    Afdeling C   Literêre tekste 

 
1 Uittreksel uit ‘n jeugroman 
 
1.1 In die slaapkamer en in die gang.       (1) 
1.2 Hy of sy eet op die oomblik van die sjokolade en dink dat juffrou Pienaar tog  

nie die volgende dag sal agterkom as een sjokolade uit die boksie is nie./ 
Hier word van die hede sowel as die toekoms melding gemaak./ 
Wat in die hede gebeur en wat in die toekoms sal gebeur word hier  
bespreek. (Slegs EEN. Enige ander aanvaarbare antwoord.) (1)  

1.3 Toe hy besef dat hy nie ‘n boksie met net ‘n paar sjokolades daarin vir sy 
onderwyseres kan gee nie. Hy sal aan ‘n plan moet dink om hierdie  
probleem op te los. Die leser wonder hoe hy hierdie probleem sal oplos./ 
Toe hy ‘n nuwe idee gekry het. Die leser wonder wat hierdie nuwe idee  
mag wees.          (1) 

1.4 Toe hy die boksie met sjokolade oopmaak, was hy heel ontspanne. 
Hy was benoud nadat hy besef het dat hy hierdie boksie met sjokolade  
nie net so vir sy onderwyseres kon gee nie en het besef dat hy vinnig  
aan ‘n oplossing moes dink.        (1) 
Sy ma mag hom ‘n pak slae gee.  
(Enige ander aanvaarbare antwoord wat verband hou met die  
straf wat hom opgelê kan word)      (1) 
 
Totaal: 5 

 
2 Gedig: Ek het ‘n huisie by die see 
 
2.1 Ek hoor die winde huil – ‘n kreun, ‘n klag, 

soos van verlore siele in hul nood       (1) 
2.2 Personifikasie.         (1) 
2.3 Om daarop te dui dat die golwe onophoudelik teen die rots slaan./ 
 Om dit te beklemtoon dat die golwe onophoudelik teen die rots slaan.  (1) 
2.4 met al die oseaan se woeste krag.       (1) 
 
2.5.1 Ek het ‘n huisie by die see. Dis nag.  a 

Ek hoor aaneen, aaneen die golwe slaan  b 



teenaan die rots waarop my huisie staan  b 
met al die oseaan se woeste krag.   a      

 
2.5.2 Omarmende rym.         (1) 

 
Totaal: 5 
 
GROOT TOTAAL: 10 
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Platinum Afrikaans Huistaal 
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Pearson Suid-Afrika (Edms) Beperk, 2013 
Gedruk en gebind deur Associated Printing 
 
Vraestel 1    Afdeling B   Luister en praat 
 
Inligtingsteks    Wil jy ‘n spaarvarkie of ‘n aandelebul wees? 
 
Verwerk uit: “Jou gids tot persoonlike finansies”, Beeld 
Piekfyn Afrikaans Huistaal 
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Gedeelte uit: “Die geskiedenis van witbrood” 
Platinum Afrikaans Huistaal 
J Anker, R Badenhorst, R Gouws, J Hugo, I Jansen van Nieuwenhuizen, G Julies,  
C Janse van Rensburg, M le Cordeur, M Nel, D Steenkamp, E Stubbe, K Viljoen, 
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Pearson Suid-Afrika (Edms) Beperk, 2013 
Gedruk en gebind deur Associated Printing 

 
Die onderhoud   Die onderhoud met Ryk Neethling 
 
Eugene van der Westhuizen 
 
Toespraak    Gesondheid uit die grond uit … of so sê hulle 
 
Almal verstaan Afrikaans 
R Ferreira, M van den Heever 
Macmillan Suid-Afrika (Edms) Beperk, 2012 
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Tydskrifartikel   Hei jy! 
 
Uit: Huisgenoot, 26 Julie 2012 
Platinum Afrikaans Huistaal 
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