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VRAAG 1 
 
LETTERLIK 
 
1.1. Vyftig (50) myl en tagtig (80) kilometer. (1) 
1.2. Pofadder. (1) 
1.3. ruk, proes, vrek. (3) 
1.4. ‘n Hillman Vogue. (1) 
1.5. Hy haal hom uit rat uit en draai en draai die sleutel. (3) 
1.6. hartjie. (1) 
1.7. Sy dink die waiierband is stukkend.( fênbelt). (1) 
1.8. Op die gruis langs die teer, regoor ‘n naambordjie. (1) 
1.9. Hy klim uit en maak die enjinkap oop. (2) 
1.10. Dit is Nuwejaarsdag. (1) 
1.11. Vieruur. (1) 
1.12. Daniëlskuil. (1) 
1.13. Oom Gertjie Niemoller. (1) 
1.14. ‘n Nuwejaarsbraai hou. (1) 
1.15. Die verteller se ma. (1) 
1.16. Voor. (1) 
1.17. Die verteller. (1) 
1.18. Oupa. (1) 
1.19. Ouma (1) 
1.20. Hulle gaan staan langs die Pa by die enjin. (1) 
1.21. Die battery.  (1) 
1.22. Die pa antwoord dat dit nie die fênbelt is nie. (1) 
1.23. natgesweet. (1) 
1.24. kaal. (1) 
1.25. … 
1.25.1.  
1.25.2.  
1.25.3.  
1.25.4.  
1.25.5.  

1.26. Hy dink die draveer (bearings) het geslaan. (1) 
1.27. Op die paneelbord. (dashboard) (1) 
1.28.  Op die water in die Hillman se verkoeler. (radiator) (1) 
1.29. … 
1.29.1. ‘n tydskrif. (1) 
1.29.2. ‘n Vliegtuig. (1) 
1.29.3. In die Andesgebergte. (1) 
1.29.4. Rugby. (1) 
1.29.5. Hulle het later die dooies begin eet. (1)  
1.30. Die verteller se oupa. (1) 
1.31. 'n Trein. (1) 
1.32. ‘n Vragmotor. Lorrie) (1) 
1.33. Hy toet. (1) 



1.34.  'n Leë bottel. (1) 
1.35. 'n Wit stofjas. (1) 
1.36. Die verteller sê hy wieg op sy voete. (1) 
1.37. Kleingiel Stols. (1) 
1.38. Kaptein Duiwel van De Aar. (1) 
1.39. Niks. (1) 
1.40. Die springveer (coil) het gebreek. (1) 
1.41. Hy sal hulle moet insleep. (1) 
1.42. Dat dit gaaf sal wees maar dat hy hulle net nie moet verongeluk nie. (2) 
1.43. 'n Dik tou. (1) 
1.44. Dit voel asof hy op die Big Dipper by die Randse Paasskou is. (1) 
1.45. Hy moet vir hom toet. (1) 
1.46. Sy lees een van haar Mills & Boons-boekies. (1) 
1.47. Die vragmotor maak te veel lawaai. (brul). (1) 
1.48. Sestig (60) myl per uur. (1) 
1.49. 'n Wynbottel. (1) 
1.50. al weer. (1) 
1.51. 'n Psalm. (1) 
1.52. Peperbome, huise, 'n winkel en 'n garage. (4) 
1.53. Hy lê op die toeter. (1) 
1.54. Die verteller se oupa hang halflyf by die venster uit en roep om hulp. (2) 
1.55. Hy sê dat daardie idioot met hulle tot in hulle malle maai gaan in ry of hy gaan 

hulle verongeluk. (2) 
1.56. Hy gaa hulle ontset. (1) 
1.57. Sy oë is op die vragmotor. (1) 
1.58.  Die verteller se pa lig sy linkervoet en trap die briek tot teen die vloer. (2) 
1.59. Die dik tou rek en rek - en breek.  
1.60. Hulle skiet vorentoe. (1) 
1.61. Die verteller se oupa se hoed spring van sy kop af. (1) 
1.62. Die verteller se ouma se handsak trek verby die verteller Pa se kop tot teen die 

voorruit. (1) 
1.63. Hy skuif tussen die voorste twee sitplekke deur en stamp sy kop teen die paneelbord. 

(1) 
1.64. Of dit nie die waaierband is nie. (1) 
 
VRAAG 2 
 
NIE-LETTERLIK 

 
2.1. Die kar is besig om te breek. (1) 
2.2. Sy het geen kennis van die werkings van ‘n kar nie. (1) 
2.3.  Sy weet hy is alrreds kwaad en wil net die situasie bietjie ontlont. (1) 
2.4. Hy is geïrriteerd en kwaad. (1) 
2.5. Dit is baie warm en droog. (1) 
2.6. Die son is baie skerp en hy probeer verder sien. (1) 
2.7. Die pad word nie abie deur motoriste gebruik nie. (1) 
2.8. Daar is nie ‘n teken van lewe nie, self nie eens beweging van die wind of lug nie. (1) 
2.9. Dit is droog en warm. (1) 
2.10. EIE OPINIE. (1) 
2.11. Die koeëllaers brand vas om die as a.g.v. die oilie wat opraak en dan kan die enjin 

nie draai nie. (1) 



2.12. Hy besef dan eers werklik die ellendige toedrag van sake van die situasie waarin 
hulle verkeer. (1) 

2.13. Hulle is ten minste nog in die beskawing waar daar dalk mense kan kom, “die pad” 
terwyl die rugbyspelers gestand was waar dit onbegaanbaar was en waar geen mense 
kom nie. (1) 

2.14. Die hittegolwe wat van die pad af opslaan veroorsaak ‘n bewende beeld omdat dit die 
liggolwe opbreek. (1) 

2.15. Die vragmotor is vir hom soos ‘n reuse dier. (1) 
2.16. Dit is ‘n groot vragmotor en die deur is groot en swaar. (1) 
2.17. Die bestuurder is dronk omdat hy alreeds een bottle drank klaargemaak het. (1) 
2.18. Uitgsproke, bombasties, lae klas, vriendelik. OF IETS SOORTGELYKS. (3) 
2.19. Hy het tien teen een dieselfde name as iemand ouer in sy familie en hy word so 

genoem om verwarring te voorkom. (1) 
2.20. Hy is gerug vir sy streke in die ongewing. (1) 
2.21. Hy wil die omstaanders beïndruk. (1) 
2.22. Sy maniere en optrede is nie die van ‘n heer nie en daarom vedien hy dit eintlik nie 

om meneer genoem te word nie maar uit respek en om te wys jy het goeie maniere 
word vreemdelinge so aangespreek. (4) 

2.23. Hy is baie familiêr en wys dat hy nie etiket het nie. (2) 
2.24. Omdat hyself dronk is. (1) 
2.25. Hy probeer dink of dit ‘n goeie idée is of nie om deur die dronk man getou te word en 

wik en weeg oor hoe lank dit dalk kan vat voordat iemand anders gaan stop om hulle 
te help. (2) 

2.26. Dit het nie lank gevat nie, toe word hulle kar deur die vragmotor getrek. (1) 
2.27. Hy is mal. (1) 
2.28. Ja – want hy jaag soos ‘n mal mens. 

Nee – hy is dalk maar net dronk. 
2.29. Hulle gaan baie vinnig en heen en weer. (1) 
2.30. Die boekie wat sy lees se inhoud is interessanter as wat met hulle gebeur. (1) 
2.31. 60 myl = 1.6km x 60myl = 96km p/h. (1) 
2.32.  Kaptein Duiwel is duielik besig om nog meer te drink en nog dronker te word. (1) 
2.33. Die kar ruk en dus word die lang woorde wat die oupa sing opgebreek (1) 
2.34. Hulle kon eers net die toring van die dorp sien en soos hulle nader ry sien hulle meer 

dinge van die dorp. (1) 
2.35. Hulle ry nie stadiger nie. (1) 
2.36. Die verteller se pa hou aan om die toeter te druk. (1) 
2.37. Om los te kry, of los te haak. (1) 
2.38. ’n Ligaam wat in beweging is in ‘n voertuig sal aanhou om in dieselfde rigting te 

beweeg al kom die voertuig skielik tot stilstand of al vernader die voertuig van 
rigting. 

2.39. Hy het sy kop gestamp en is of bewusteloos of het harsingsskudding opgedoen. (1) 
 
VRAAG 3 
 
VORMASPEKTE 
 
3.1. Die anti-held is Kleingiel Stols. Hy noem homself Katein Duiwel van De Aar. Kaptein 

Duiwel kom voor in die fotoverhaal, die Saboteur, waar hy die hoofkarakter is en die 
alleenvegter vir reg en geregtigheid is. Hy is dus ‘n held wat mense help. Die familie is 
gestrand op ‘n snikhete, warm dag, nuwejaarsdag. Hulle kar is gebreek. Kaptein 
Duiwel kom tot hulle redding maar anders as die held in die fotoverhaalboekie, stel 



hy hulle lewens in gevaar a.g.v. sy dronk en roekelose bestuur. Die verteller se pa 
moet hulle red en is dus die held. (10) 

3.2. Spanning word geskep met die ruimte en die gebeure. Die ruimte is ondraaglik warm 
en geissoleerd. Die familie se kar breek in die middel van nêrens. Rolbosse wat in 
woestyngebiede en riller films voorkom, versterk die idée van isolasie en dood. Die 
bewebeelde wat deur die hittegolwe veroorsak word dra ook by tot die idée van 
onsekere omstandighede. Die gebeure wat spanning skep is die motor wat breek, die 
verteller se oupa en pa wat uitwerk hoe lank hulle op die water in  die verkoeler sal 
oorleef en die verteller se ma wat ‘n storie onthou van waar gestrandes hulle eie 
mense moes eet om aan die lewe te bly. Die verteller huil dan wat ook spanning skep. 
Die vragmotor wat met ‘n dier vergelyk word, die bottel wat uitval toe Katein Duiwel 
die deur oopmaak en boonop dronk is daarby en die wynbottel wat later verby hulle 
vlieg skep ook spanning. Die klimaks van die spanning is waar Kaptein Duiwel 
heeltemal van hulle vergeet en hulle sien hoe die kom en gaan. Die spanning word 
ontlont as die verteller se pa die kar ontset. (10) 

3.3. Eerste persoon, “ek”. (1)  
3.4. Intrige word geskep toe die kar breek, waar die kar breek, die name van die plekke 

Pofadder en Daniëlskuil. Verdere intrige word ook geskep deur die bottel wat uitval as 
die deur oopswaai, Kaptein Duiwel se naam, Kaptein Duiwel wat dronk is en wanneer 
hy aanbied om hulle te sleep. (5) 

3.5. Pofadder en Daniëlskuil is beide in die Noord-Kaap in die Kalahari, wat ‘n 
woestyngebied is. Die familie se kar breek 80 km voor Pfadder en dit is baie warm.  
Pofadder en dus Bepreek die ruimte of die milieu in die verhaal. (10) 

3.6. Die dramatiese vertelwyse maak die verhaal baie lewendig en dus humoristies. 
Dikwels is dit onstellende ironie. Katein Duiwel is humoristies en veral weens 
onverwagte gebeure in die verhaal. (5) 

3.7. Jy kan nie sommer enige iemand vetrou nie. Die uitwerking van drank op jou psige. 
(2) 

 


