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INSTRUKSIES EN INLIGTING  
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: 

 
AFDELING A: Leesbegrip (30) 
AFDELING B: Opsomming (10) 
AFDELING C: Taalstrukture en -konvensies (30) 
 

2. Lees ALLE instruksies noukeurig deur. 
 

3. Beantwoord AL die vrae. 
 

4. Begin elke afdeling op ŉ nuwe bladsy. 
 

5. Trek ŉ streep na elke afdeling. 
 

6. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is. 
 

7. Laat ŉ reël oop na elke antwoord. 
 

8. Skenk veral aandag aan spelling en sinskonstruksie. 
 

9. Skryf netjies en leesbaar. 
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AFDELING A: LEESBEGRIP 
 

TEKS 1:  
 
Lees die teks en beantwoord daarna die vrae wat daarop volg: 
 

 
Velkuns: 

 
Party mense se tatoes lyk of hulle met ’n nat koerant geslaan is. Ander is meer stylvol.  

Tatoes het ’n lang geskiedenis en is deel van kulture regoor die wêreld!  
 

1. Die woord “tatoe” is afgelei van die Thaitiese woord “tatau” wat “om te merk” beteken. In die 
Polinesiese eilande het tatoeëring oor duisende jare ontwikkel en dit is waar die ontdekker, James 
Cook, dit die eerste keer gehoor het en dit in sy joernaal tydens sy Suidsee-ekspedisie (1769), 
aangeteken het. 

 
2. Daar is egter wetenskaplikes wat van mening is dat 

Ötzi, die ysman se gemummifiseerde lyk, die oudste 
voorbeeld van die kusvorm is wat ontdek is. Die 
tatoeëring dateer uit  3 300 v.C. en bestaan uit ’n reeks 
van 57 simbole – kruise, kolletjies en parallellyne wat 
moontlik gebruik is om gewrigspyne te behandel. 

 
3. In Egipte (2 000 v.C.), Indië en Nepal word 

tatoeëermerke o.a. as kulturele simbole aangewend. 
Hulle het onder meer henna gebruik om patrone op die 
vel aan te bring. Henna is nie permanent nie en raak 
dowwer soos die tyd verbygaan totdat dit heeltemal 
verdwyn. Die gebruik hiervan is deesdae weer baie 
gewild. Pragtige ontwerpe word op die vel aangebring 
en aangesien dit nie langdurig van aard is nie, kan dit 
kort-kort met ander ontwerpe vervang word. 

 
4. In antieke China en Japan (1720 – 1870), is skelms 

getatoeëer / ge-ink met die woorde “gevangene” op 
hulle gesigte. Een bron beskryf selfs hoe moordenaars 
se misdaad regoor hulle gesigte getatoeëer is. Matrose het tatoeëermerke tydens hulle reise na 
eksotiese verafgeleë lande versamel en die draak was die simbool van dienslewering aan China. Die 
matrose het die velkuns veral na hawestede regoor die wêreld versprei en later het tatoeëersalonne 
hulle verskyning gemaak. 

 
5. Die Maori’s van Nieu Seeland beskou die gesig as die belangrikste deel van die liggaam en die 

volledige tatoeëring daarvan as ’n teken van skoonheid. Die Maori kultuur noem tatoes “moko”.  Van 
die vroegste tye af was versiering die algemeenste rede waarom velkuns so gewild is en in sommige 
gevalle was dit selfs ’n aanduiding van sosiale status of groep. Die kuns is nou weer hoog op die 
gewildheidsleer en geen ontwerp is deesdae taboe nie. Bekende film-, pop- en sportsterre soos Louis 
Tomlinson van One Direction, Justin Bieber en Demi Lavato, is voorbeelde van die toon wat aangegee 
word. Kat von D het juis bekendheid verwerf as celeb tatoeëerkunstenaar.  
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6. Kinders onder die ouderdom van 18 moet goed besin 

voordat hulle ’n permanente tatoeëermerk laat aanbring. Buiten 
die pynfaktor wat ter sprake is tydens die aanbring/verwydering 
daarvan, is dit ’n duur proses, is daar verskeie 
gesondheidsrisiko’s as dit nie professioneel gedoen word nie en 
moet daar in gedagte gehou word hoe die tatoeëring op ’n hoë 
ouderdom sal vertoon. Daarom is die nie-permanente opsies ’n 
baie beter keuse. Dit sluit die sg. balpuntpen-tatoeëermerke in 
wat afgewas kan word, henna-tatoeëermerke wat stelselmatig 
self verdwyn en die nuwe aanplaktatoeëermerke wat 
waterbestand is en met lyfroom verwyder kan word. 

 
7. Om dus volgens Minette Brink te “toe” of nie te “tatoe” nie, is ’n 

besluit wat elke persoon vir hom- / haarself moet neem.  
 

Verwerk, aangepas en saamgestel uit minute-tattoo, html en Hoezit: Mei 2013 deur Me H.L Smit.  
 
VRAE: 
 
3.1. Haal ŉ frase uit die inleidings teks van “Velkuns” aan wat ‘n beskrywing gee van  

iemand wat baie tatoeëermerke het.                                                                          (1) 
 

3.2. Wat beteken die woord “tatau” n.a.v. paragraaf 1?  (1) 
 

3.3. Waar is die woord “tatau” die eerste keer deur kaptein James Cook gehoor en tydens  
watter ekspedisie?  (par. 1)                                                                           (2) 
 

3.4. Volgens par. 2 dateer Ötzi, die ysman, se 57 tatoes uit 3300 v.C.   
1.4.1. Wat word bedoel met v.C.?                                                                            (1) 
1.4.2. Noem twee simbole waaruit die ysman se tatoeëermerke bestaan en as      

 behandeling kan dien vir gewrigspyne.                                                        (2) 
 

3.5. Van watter lande is die henna-tatoes afkomstig? Noem 2.                      (2) 
 

3.6. Is die volgende, na aanleiding van paragraaf 4, ‘n feit of ‘n mening?  Motiveer. 
In Japan (1720-1870) is misdadigers met tatoes gekenmerk om hul neuse en  
ore af te sny.    (2) 
 

3.7. Bestudeer die visuele uitbeeldings van die tatoeëring op die verskillende liggaamsdele.   
Watter kinderverhaal (wat ook verfilm is) word uitgebeeld?              (1) 
 

3.8. Watter kultuurgroep kom in Nieu-Seeland voor?                                          (1) 
 

3.9. Wat noem hulle hul tatoes en watter waarde / betekenis heg hulle daaraan?   (2) 
 

3.10. Watter een van die bekendes het onlangs in Suid-Afrika opgetree?  (1) 
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3.11. Wie het bekendheid verwerf as celeb tatoeëerkunstenaar?                           (1) 
 

3.12. Noem twee maniere waarop nie-permanente tatoeëring moontlik gemaak word n.a.v.  
paragraaf 6.  (2) 
 

3.13. Lewer kommentaar of die kuns van tatoes gepas is vir skoolleerders n.a.v. paragraaf 6    (2) 
 

3.14. Die titel van die berig is “Velkuns”.  Bespreek die doeltreffendheid van die skrywer  
se siening dat tatoeëermerke ‘n kunsvorm is.                                                            (2) 
    [23] 

 
TEKS 2 
 
VISUEEL – THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO 
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3.15. Watter gedierte word op die plakkaat deur die rook uitgebeeld?                               (1) 
 

3.16. Na aanleiding van teks 1 oor Velkuns van watter een van die lande sal die gedierte  
in vraag 1.13 afkomstig wees?                                                                     (1) 
 

3.17. Die film is deur Revenger as “Wreed, opwindend en ongetwyfeld briljant!” beskryf.   
Watter werk doen die persoon bekend as “Revenger”?  (Benoem sy professie)       (1) 
 

3.18. Daar is vyf sterre sigbaar op die plakkaat van die film.  Wat verteenwoordig  
die vyf sterre?                                                                                                             (1) 
 

3.19. Die film is “Gebaseer op die top verkoper-literêre fenomeen van Stieg Larson.”   
Omskryf die term fenomeen.                                                                                      (1) 
 

3.20. Wie is die regisseur van die film?                                                                               (1) 
 

3.21. In teks 1 dui die draakontwerp op die diensbaarheid van matrose (mans) aan China.   
Hoe verskil dit van die draer van die simbool in “The girl with the dragon tattoo”?    (1) 

   [7] 
 

TOTAAL AFDELING A:  [30] 
 
 
 

EN
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AFDELING B: OPSOMMING 
 
VRAAG 2: 
Lees die uittreksel sorgvuldig deur.   
 
Watter proses moet ‘n professionele tatoeëer-kunstenaar volg as hul tatoeëermerke aanbring?   
 

 Som die sewe vereistes puntsgewys in volsinne op.  
 Jou opsomming moenie meer as 90 woorde lank wees nie. 
 Dui die aantal woorde wat jy gebruik het aan.   

 
 
 

Tatoeëermerke: nuutste modebykomstigheid? 
 

Professionele tatoeëerkunstenaars sal jou nie net veiliger laat voel nie, maar is ook meer higiënies.  
Die tatoeëerkunstenaar gebruik 'n elektries aangedrewe instrument om 'n skerp naald in die tweede 
laag vel te druk. Die naald skep die buitelyn van die tatoeëermerk. Nadat jy jou ontwerp gekies het, 
word 'n stafie met tot sewe naalde op jou vel gesit om die ontwerp te vorm. 
Die tatoeëerkunstenaar kan spesiaal 'n patroon of prent ontwerp. Die professionele kunstenaar kan 
maklik van die amateur onderskei word omdat hy nie minderjariges sal tatoeëer sonder die 
toestemming van hul ouers nie. 
Die werkarea van die tatoeëerkunstenaar moet skoon en netjies gehou word en genoeg lig hê. 'n 
Steriliseermasjien moet ook in die omtrek wees om gereedskap skoon te hou. 
Die ink wat op kliënte gebruik word, mag nie in die houers teruggegooi word nie. Dit moet dadelik 
weggegooi word wanneer 'n kliënt klaar getatoeëer is. 
Al lyk dit nie so nie, kan die tatoeëerkunstenaar se werk met dié van 'n dokter vergelyk word. Dit is 
baie akkuraat en moet so higiënies moontlik verrig word. Die kunstenaar is ook veronderstel om 
handskoene te dra terwyl hy tatoeëermerke aanbring om infeksie te voorkom. 
Daarna is dit ook sy plig om die kliënt in te lig oor die behandeling van die tatoeëermerke. 
Die werk van 'n tatoeëerkunstenaar is baie kreatief en stimulerend omdat hy die geleentheid het om 
te sien hoe sy ontwerpe vorm aanneem.  'n Kunssertifikaat is 'n goeie grondslag vir dié rigting. 
Dit is die ideale geleentheid om jou eie onderneming te begin. 

(Teks verkort.) 
 

Uit: Die Burger Jan 14, 2002  
 

TOTAAL AFDELING B: [10] 
 
 
 

EN 
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AFDELING C: TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIES 
VRAAG  3 
Lees die onderstaande teks, strokie en advertensie aandagtig deur en beantwoord die vrae wat volg: 
 
TEKS 1: ONDERHOUD 

 
Stap ’n myl . . . 

 
1. Derick van der Walt se suksesvolle jeugboek, Liense 
2. lankstaanskoene, is nou ook 'n fliek. Dié boek is in  
3. 2008 met 'n goue Sanlam- prys vir jeuglektuur en in  
4. 2009 met die MER-prys vir Jeugboeke bekroon. 
5. Carmen Pretorius speel die rol van Lien, 'n  
6. matriekleerder wat te midde van 'n familiekrisis leer  
7. dat 'n mens meestal slegs twee keuses het: óf jy 
8. sink óf jy swem. 
9. Hoe vergelyk die mediums van teater- en  
10. filmwerk? 
11. ’n Hoofrol in teater is soos ‘n marathon. Alles word  
12. vooraf beplan en gerepeteer voordat jy jou voet op  
13. die verhoog sit. Jy begin by punt A in die teks en  
14. eindig by Z en as jy nie jou woorde ken nie, het  
15. (doen) sake geen keer nie. Jy moet dan improviseer.  
16. Jy doen elke liewe aand presies dieselfde ding. Jy  
17. sien en hoor die gehoor se reaksies en kry  
18. onmiddellik so terugvoer. 
19. Hoofrolle in 'n fliek is 'n wedloop. Dit was vir my 'n  
20. hele ander wêreld! Jy kry die draaiboek vooraf, maar  
21. as opnames eers begin, kry jy aan die einde van elke dag eers die tonele wat jy die volgende  
22. dag gaan skiet. Die tonele word nie in volgorde verfilm nie. Ek moes dus kophou en voor elke  
23. toneel bepaal waar my karakter se gedagtes en gevoelens is. Daar is nie 'n gehoor nie en die  
24. enigste terugvoer wat jy kry, is van jou regisseur af. Dit was 'n baie eienaardige ervaring om  
25. myself die eerste keer as Lien te sien 

 
[uit Taalgenoot: Herfs 2013] 

 
3.1. Die byvoeglike naamwoord in reël 1 – 4 is attributief gebruik. Gebruik dit nou  

predikatief in ‘n sin.                                                                          (1) 
 
3.2. Gee ŉ voorbeeld van ‘n aanwysende voornaamwoord  uit reël 1 – 6.           (1) 
 
3.3. Verklaar die gebruik van die akuutaksent in reël 7 en 8.  (1) 
 
3.4. Gee ‘n voorbeeld uit reël 11 – 26 waar die skryfteken ŉ besondere lang klank aandui. (1) 
 
3.5. Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies in reël 15.                              (1) 
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3.6. Verdeel die woord onmiddellik (r. 18) in klankgrepe.                                   (1) 
 
3.7. Gee die spelreël wat Hoofrolle (r. 19) se spelwyse bepaal.               (1) 
  
3.8. Gee die vroulike vorm van regisseur (r.24)                                          (1) 
 
3.9. Dui aan of ervaring (r.24) ‘n simpleks of ŉ kompleks is en motiveer jou antwoord.    (1) 
 
3.10. Dui volledig aan watter woordsoort is eerste (r. 25)                                   (1) 

[10] 
 
TEKS 2: STROKIE 
 

RAAM 1 RAAM 2 RAAM 3 

 
(Uit: Beeld   Julie 2011)  

      
3.11. Gebruik die kern van die woord rugbytoer (raam 1) as ŉ bepaler in ŉ woord.    (1) 

 
3.12. Skryf die sin in raam 1 in die ontkennende vorm.                          (1) 

 
3.13. Dui aan of entoesiasties (raam 2) ŉvoorbeeld is van ‘n afleiding, samestelling of ŉ 

samestellende afleiding?                                                            (1) 
 

3.14. Wat dink jy het aanleiding gegee tot Meneer se woorde in raam 2 en 3?          (1) 
 

3.15. Wat impliseer Meneer eintlik as hy sê Neelsie is vir ŉ slag entoesiasties oor iets?  (1) 
 

3.16. Vervang in gedagte hou (raam 3) met ŉ woord wat ook dieselfde beteken as  
 herinnering.            (1) 

 
3.17. Gebruik toer (raam 3) en vorm ŉ persoonsnaam vir iemand wat vir sy plesier  

rondreis.                                                                                      (1) 
 

3.18. Skryf weke (raam 3) in die verkleiningsvorm.             (1) 
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3.19. Wat is die funksie van die ellips in raam 3?                   (1) 

 
3.20. Gee die betekenis van die idioom: Hond se gedagte kry.              (1) 

[10] 
 

TEKS 3: ADVERTENSIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.21. Gee die antoniem vir permanente.  (1) 

 
3.22. Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies:   

Die henna-kunstenaar (tatoeëring) gereeld klante.                                   (1) 
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3.23. Skryf die afkorting o.a. uit.                                        (1) 
 

3.24. Gee ‘n gepaste sinoniem vir aspirant.                                            (1) 
 

3.25. Gebruik ‘n skryfteken om vraag en antwoordsessie korrek te skryf.   (1) 
 

3.26. Skryf die getal 350 volledig uit.                                        (1) 
 

3.27. Gee die korrekte vorm van die woord Indië in die konteks van sin die advertensie.  (1) 
 

3.28. Dié vrae is op die uittreksel van die woordeboek baseer: 
 
           mak’si•mum □ s.nw. (-s, maksima) Die grootste, hoogste, meeste. 
           Die maksimum is 100.□ b.nw. Hoogste, grootste: Die maksimum prys  
           betaal. Die maksimum temperatuur. [L. maximus, grootste] 
            maksimum: ~gewig, ~prys, ~sekuriteitsgevangenis, ~snelheid. 
                                                                                    (HAT, F.F. Odendal, bl. 642, 2000) 
 

 
a) Tot watter woordsoort behoort die woord maksimum in die volgende sin: 

Die maksimum hoeveelheid besoeke per maand aan die salon is agt keer.  (1) 
 

b) Skryf slegs die lettergreep wat by die uitspraak van die woord maksimum  
beklemtoon word neer.                                                            (1) 
 

c) Wat is die oorsprongtaal van maksimum?                         (1) 
    [10] 

 
TOTAAL AFDELING C:  [30] 

 
GROOTTOTAAL:  [70] 

 


