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INSTRUKSIES 
 
 Hierdie vraestel bestaan uit die volgende DRIE afdelings: 

Afdeling A: Leesbegrip     (30 punte) 

Afdeling B: Opsomming     (10 punte) 

Afdeling C: Taalstrukture en -konvensies (30 punte) 

 Lees al die instruksies versigtig deur. 

 Beantwoord AL die vrae. 

 Begin elke afdeling op ’n nuwe bladsy. 

 Nommer elke antwoord presies soos wat die vrae genommer is. 

 Laat 'n reël oop na elke antwoord. 

 Skryf asseblief netjies en leesbaar in BLOU ink. 

 Gee aandag aan spelling en sinskonstruksie. 

 Geen tippex mag gebruik word nie. 
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AFDELING A:  LEESBEGRIP 
 

VRAAG 1 
Lees die onderstaande leesstuk en beantwoord die vrae wat daarop volg. 
 

 
Riviermonster maak glo weer verskyning in N-Kaap 

 
Maritha du Plessis 
Aliwal-Noord 

 
1. Spookjagters in die Noord-Kaap hoef nie ver te soek na spookstories nie. Dié 

dorp aan die oewer van die Oranjerivier wemel van legendes wat wissel van 
vlieënde pierings en spoke uit die Anglo-Boereoorlog tot wit ligte wat motors 
snags rondjaag en sy eie Loch Ness-monster. 

2. Die legende van ŉ riviermonster wat glo beeste, skape, bokke en selfs mense 
in die dieptes van die rivier laat verdwyn, het die afgelope week weer die hare 
laat rys. 

3. Dit kom nadat kwajongens – wat uit vrees vir vervolging nie hulle name wil 
bekend maak nie – glo dié monster laataand opgemerk het. Niemand weet 
wat die seuns presies wou aanvang nie, maar dit is duidelik dat hul streke van 
korte duur was.  

4. Hul beskrywing van die ongedierte strook met wat volgens oorlewering vertel 
word. 

5. Dié monsteragtige slang, genaamd Kiman, dateer van die negentiende eeu en 
kom glo oral in die Oranjerivier voor. Hy is glo al van hier tot by die 
Richtersveld gesien en maak af en toe sy verskyning. 

6. Volgens die legende is Kiman tussen 3 m en 17 m lank en sowat 1 m breed. 
Hy swem presies in die middel van die rivier en die bokant van sy lyf steek 
sowat 4 m bo die water uit. 

7. Of hy sy pote gebruik om te beweeg of met golfbewegings vorder, is glo 
moeilik om vas te stel. Dié wat beweer hulle weet, sê hy het skubbe soos dié 
van ŉ draak op sy rug en laat ŉ voetspoor van 31 cm in die sand.  

8. Hy het glo ook ŉ diamant op sy kop, is soms swart en ander kere ŉ 
besonderse groen kleur. 

9. Soms is hy soos ŉ vlieënde slang wat soos die wind suis wanneer hy blitsig 
oor die lusernlande en boomtoppe “hardloop”.  

10. Vroeë Boesmans het hom in hul rotskuns uitgebeeld as ŉ monsteragtige, 
vlieënde slang met draakagtige skubbe op sy rug. 

11. Kiman is glo veral lief daarvoor om stroomop te swem. Verdrink iemand in die 
rivier, kry niemand die lyk nie, of die lyk word stroomop gevind. 

12. Word hy gesien, verdrink iemand kort daarna. Dit is ook sy skuld dat die rivier 
hier stroomop vloei wanneer dit kant en wal lê. 

13. Kiman vreet gras, maar het ook ŉ voorliefde vir beeste, bokke, skape en selfs 
pap en mensvleis. Sy “nes” is glo aan die bokant van die dorp waar die 
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eweredige vloei van die rivier deur riwwe in die rivier opgebreek word en uit 
die maalgat kom daar vreemde geluide. 

14. Mnr. Steven Ndamane (73), wat al sedert 1965 op ŉ rivierplaas hier werk, sê 
hy het al die monster ŉ paar keer self gesien, die laaste keer in die vroeë 
negentigerjare. 

15. Hy het glo een nag met die volmaan water naby die rivieroewer gelei toe ŉ 
groot, swart monster uit die water gekom het. 

16. “Hy het soos ŉ luislang gelyk. Sy oë was baie blink, soos leeu-oë. 
17. Hy was langer as 3 m en sy bolyf was so hoog uit die water gelig dat dit gelyk 

het soos ŉ man wat regop staan. 
18. “Hy het my met sulke groot oë aangekyk en toe bo-oor my kop oor die bome 

gesweef. Hy het ook die water geblokkeer sodat ek nie verder kon lei nie. 
Daarna het hy die water ‘gegooi’ en dit het stroomop geloop.” 

19. Ndamane sê veral beeste wil nie naby die oewer wei nie. 
20. Mnr. Johan en mev. Nellie Kieck van die plaas Nuwejaarspruit aan die oewer 

van die rivier sê hulle het in 1996 naby die slang se nes ŉ wip vir babers 
gestel. 

21. Die wip was van staalpyptralies van ŉ bakkie en met sterk diamantdraad 
oorgetrek. 

22. “Vooraan was ŉ tregtervormige tuit en binne-in ŉ halwe kalfsboud vir aas. Toe 
ons die volgende oggend daar kom, was die wiphok uitmekaar gebreek. Dié 
‘iets’ wat die staalhok so verniel het, moes baie sterk gewees het.” 

23. Mnr. Corrie Greyvensteyn wat sedert 1947 in die dorp woon, sê volgens die 
legende het Kiman ŉ groot lig op sy kop. 

24. Hy haal dit glo snags af en wei dan soos ŉ skaap in die lande langs die rivier. 
25. Inwoners van die Dukathole-woonbuurt hou vol dat wanneer iemand Kiman 

sien dit raadsaam is om appels en geld in die water te gooi, anders “verdrink 
iemand binnekort”. 

 
Vrae: 

1.1. Die titel van die berig is ’n stelling. Is dit ’n feit of ’n bewering?  (1) 

1.1.1. Haal een woord as bewys aan.  (1) 

1.2. Watter een van die volgende beskryf die styl van hierdie teks die beste? 
a. Feitelik wetenskaplik. 

b. Informatief humoristies . (1) 

1.3. Skryf die uitdrukking in paragraaf 2 neer wat daarop dui dat die  
spookstorie skrikwekkend is.  (1) 

1.4. Wat is die funksie van die parentese (inlassin) in paragraaf 3?  (2) 

1.5. Wat beteken die frase “uit vrees vir vervolging”? (par. 3)  (1) 

1.6. Verduidelik wat met “volgens oorlewering” (par. 4) bedoel word.  (1) 
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1.7. Haal ’n woord uit paragraaf 4 aan wat met die woord “riviermonster” in  
die titel korrespondeer.  (1) 

1.8. Skryf die kerngedagte van paragraaf 5 neer.  (1) 

1.9. “Volgens die legende is Kiman tussen 3 m en 17 m lank en 1 m breed”  
(par. 6). Is hierdie ’n feit of ’n bewering?  (1) 

1.9.1. Motiveer jou antwoord van vraag 1.9.  (1) 

1.10. Is Kiman net tot die rivier beperk? Motiveer jou antwoord in jou eie  
woorde.  (2) 

1.11. Waarom word “hardloop” (par. 9) in aanhalingstekens geplaas?  (1) 

1.12. Gee ’n sinoniem vir “rotskuns” (par. 10).  (1) 

1.13. Die legende van Kiman kom al oor baie jare. Nog vóór 1947.  

Watter bewys kan jy uit die teks gee ter stawing van hierdie stelling?  (1) 

1.14. Watter magiese krag het Kiman volgens paragraaf 12?  (1) 

1.15. Waarom word die woord ‘gegooi’ (par. 18) in enkel aanhalingstekens  
geplaas?  (1) 

1.16. Watter enkele woord uit paragraaf 24 strook nie met die vroeëre  
beskrywing van Kiman nie?  (1) 

[20] 
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Lees die volgende strokiesprent en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 

Hägar die Verskriklike 

 

Vrae 

1.17. Verduidelik waarom Helga se gebruik van die woord “Ons” in raampie 4,  
binne die konteks van die strokiesprent, ironies is.  (2) 

1.18. Hoe word dit nie-verbaal aan die leser duidelik gemaak dat Hägar  
verveeld is met sy vrou se preek aan hul seun?  (1) 

1.19. Haal ŉ sinoniem vir “vriendelik” (raampie 5) uit die teks aan.  (1) 

1.20. Noem drie maniere waarop Helga se laaste drie woorde in raampie 8 beklemtoon word. 
 (3) 

1.21. Wat is die betekenis van “skoert” (raampie 8)? Gebruik slegs twee  
woorde.  (1) 

1.22. Hoe weerspreek raampie 1 (die titel van die strokiesprent) en raampie 9 mekaar? 
 (2) 

[10] 

Totaal Afdeling A: 30 
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AFDELING B:  OPSOMMING 

VRAAG 2 

 Skryf SEWE gedagtes oor Afrikaans wat deur Mathews Phosa gehuldig word, neer. 
 Skryf die sinne ondermekaar en puntsgewys van nommer 1 tot 7 neer. 
 Laat 'n reël tussen die sinne oop. 
 Jou opsomming moet in 70 - 80 woorde aangebied word. 
 Dui die aantal woorde aan die einde van die opsomming aan. 
 

 
Woorde uit die blou rook – Mathews Phosa 

1. My moedertaal is een van die ander tale wat in Suid-Afrika gepraat word. 
Afrikaans is 'n taal waarin ek soms my diepste emosies uitdruk. Ek skryf 
gedigte in dié taal. 

2. Afrikaans het diep in my hart gekruip omdat dit ryk aan variasie is. Daar is ŉ 
plek vir Standaardafrikaans. Afrikaans bestaan egter ook uit dialekte, wat 
dikwels die groeipunt van die taal is. Hierdie verskeidenheid is landwyd en lê 
in die mond van al sy sprekers. 

3. Streekstale soos Namakwalandse Afrikaans, Kaapse Afrikaans, en Noord-
Kaapse Afrikaans is waarin die rykdom van die taal lê. Hier is waar mense nog 
elke dag taal skep. Dit is die bronne waaruit die hoofstroom, 
Standaardafrikaans, gevoed word. 

4. Afrikaans is nie die alleenbesit van 'n sekere deel van die bevolking nie. As 
sekere dele van die bevolking en die wye spektrum van Afrikaanssprekendes 
ignoreer word, sal dit meewerk dat dié taal tot niet gaan. 

5. Dis jammer dat sommige Afrikaansprekendes in formele situasies, veral as 
hulle 'n mikrofoon sien, 'n "ander" taal begin praat. Dan sê hulle nie "ek glo" 
nie, nee dan sê hulle "ek is die mening toegedaan". 

6. Wanneer jy die groot Afrikaanse digters soos Opperman en van Wyk Louw se 
gedigte lees, het jy nie nodig om 'n woordeboek te gebruik nie. Hulle het die 
gepaste woord, wat gewoonlik die gewone woord was, gebruik. 

7. As alle Afrikaanssprekendes positief is, sal ons 'n lekker loslit, natuurlike 
Afrikaans hê. Ek pleit hiervoor sodat, veral die jongmense kan terugkeer na 
Afrikaans. 

[Verwerk en verkort uit Beeld 2 Mei 2006, p. 13.] 

 

TOTAAL AFDELING B: 10 
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AFDELING C:  TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIES 

Vraag 3 

 

 
See spoeg ŉ skat van tekkies uit – en almal deel daarin! 

 
Deur Dawie van Heerden 
Eersterivier, Palmietsvlei, Oubos... 
 
1. Vir ŉ klomp strandlopers, plaaswerkers en boere teenaan die Oos-Kaapse kus 

het hulle skip aangekom – en toe so ampertjies ook weer vergaan. 
2. Dié skip het egter nie geld, diamante, silwer of pêrels gebring nie. 
3. Maar tekkies. ŉ Hele 6000 paar ingevoerde drafskoene, teen meer as R450 

per paar in die winkel. 
4. Vir die strandlopers, plaaswerkers en boere was die tekkies gratis en verniet. 

Hulle het op die strand uitgespoel. 
5. Dit was storms en verwoestende golwe twee weke gelede wat die skielike 

tekkie-rykdom veroorsaak het. ŉ Kolossale houer vol tekkies is van ŉ vragskip 
geslaan, en ŉ paar dae later het die tekkies – rooies, swartes en wittes – op 
die strand begin uitspoel. 

6. Volgens mnr. Martin Nefdt, grootbaas van Adidas in Port Elizabeth, het hy 
Maandagoggend by ŉ vriend gehoor dat iemand met ŉ bakkievrag vol nuwe, 
goedkoop tekkies smous, sommiges nog vol sout. 

7. “Ek is meegedeel dat byna almal wat kan loop, van die tekkies dra. Sommiges 
het selfs onpare gedra. Selfs by ŉ gholfklub is ons skoene opgemerk,” sê mnr. 
Nefdt. 

8. Doeane en Aksyns se hulp is ingeroep. “In dié geval is optelgoed nie hougoed 
nie. Dit is onwettig om tekkies op te tel en te koop aan te bied,” sê mnr. Nefdt. 

9. “Daar is aan ons vertel dat een man sowat 700 paar tekkies opgetel en 
verkoop het. Daar word gesê dat van die boere van die omgewing hul 
melkerye en landerye net so gelos het vir die tekkie-skattejag. Bakkievragte 
vol plaaswerkers is glo strand toe geneem om tekkies te gaan soek,” sê mnr. 
Nefdt. 

10. Maar toe daag Doeane en Aksyns op. Natuurlik het niemand meer baie 
geweet van die vragte tekkies nie. 

 
  

Vrae: 

3.1. Watter klank word in die eerste deel van die titel herhaal? Watter effek bewerkstellig die 
klank?  (2)  

3.2. Haal ŉ voorbeeld waar ontronding kan voorkom uit paragraaf 1 aan.  (1) 

3.3. Gee die rede vir die gebruik van die koppelteken in “Oos-Kaapse” (par. 1). (1) 



9 

 

3.4. Die woord “kus” (par. 1) het twee meervoude. Maak sinne met elk van dié meervoude 
om die verskil in betekenis aan te dui.  (2) 

3.5. Watter gevoel word deur die gebruik van die woord “ampertjies” (par. 1) weergegee. 
 (1) 

3.6. Skryf die meervoud van die woord “skip” (paragraaf 2) neer.  (1) 

3.7. Gee die rede vir die gebruik van die kommas in paragraaf 2.  (1) 

3.8. Gebruik die woord “geld” in ’n ander betekenisverband as in paragraaf 2.  (1) 

3.9. Die woord “uitgespoel” is ’n skeibare werkwoord. Gebruik nou dié woord  
as twee woorde (dus geskei) in ’n sin.  (1) 

3.10. Is daar ’n diftong in elk van die volgende woorde? Skryf net Ja of Nee.  
Indien Ja, skryf ook die diftong neer. 

3.10.1. ingevoerde (paragraaf 3) 

3.10.2. tekkie-rykdom (paragraaf 5)  (2) 

3.11. Gee die rede vir die gebruik van die aandagstrepe in paragraaf 5.               (1) 

3.12. Gee die rede vir die gebruik van die eerste twee kommas in paragraaf 6.  (1) 

3.13. Bestudeer die volgende sin noukeurig: “Mense kan tekkies op ’n strand  
optel.” 

3.13.1. Skryf die gesegde van die sin neer. 

3.13.2. Brei die sin uit deur ’n bywoordelike bepaling by te voeg. 

3.13.3. Brei die sin uit deur ’n bysin by te voeg.  (3) 

3.14. Herskryf die volgende sin sodat die ontkenning eerder beklemtoon word.  
“In dié geval is optelgoed nie hougoed nie.”  (1) 

3.15. Skryf die lettergreep in “melkery” (paragraaf 9) neer wat die hoofklem  
dra om as daar verwys word na die handeling “om koeie te melk”.  (1) 

[20] 
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Lees die volgende strokiesprent en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 

Strokiesprentteks 

MEESTER 

 
 
Vrae: 

3.16. Haal een bywoord uit raampie 1 aan.  (1) 

3.17. Skryf die volgende sin as ’n vraagsin oor wat begin met “Wanneer”. 

Ek het gister en eergister twee vreeslike slegte dae gehad!  (2) 

3.18. Verdeel die woord “vreeslike” (raampie 1) in: 

3.18.1. klankgrepe 

3.18.2. lettergrepe  (2) 

3.19. Meester gebruik die woord “MOET” om sy sekerheid aan te dui. Skryf  
die sin oor en vervang “MOET” met ’n woord wat die stelling meer  
twyfelend maak.  (1) 

3.20. Die “daai” (raampie 3) is ’n voorbeeld van assimilasie. Skryf hoe die woord  
sou lyk sonder die assimilasie neer.  (1) 

3.21. Skryf Neelsie se woorde in raampie 3 in die indirekte rede oor.  (3) 

[10] 

TOTAAL AFDELING C:  30 

GROOTTOTAAL: 70 

 

 


