
 
 
LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR: 
 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel 

volledig is. 
 

2. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE AFDELINGS: 
 
Afdeling A            Prosa (60 punte) 
Afdeling B  Transaksionele Skryfwerk  (40 punte) 

      
 

3. Beantwoord AL die vrae in jou antwoordboek 
 

4. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf. 
 

5. Begin elke afdeling op ‘n nuwe bladsy. 
 

6. Nommer jou antwoorde soos die vrae op die vraestel. 
 

7. ALLE vrae moet in Afrikaans beantwoord word. 
 
8. Geen woordeboeke/leesboeke mag gebruik word nie.  

 

9. Sterkte!  
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AFDELING A: PROSA [60] 

ROMAN: THOMAS@AQUA.NET – CARINA DIEDERICKS-HUGO 

VRAAG 1: Kontekstuele vrae (30) 

Bestudeer die volgende uittreksel uit Thomas@aqua.net en beantwoord 

daarna die vrae wat volg: 

 
‘Thomas staar stip na die foto voor hom. Flippit, as hy dié ou in ‘n donker straatjie 
teëkom, hardloop hy die 100m in vyf sekondes. Hy lyk soos ‘n serial killer.’ 
 

 

1.1. Wie is die man wat Thomas aan dink in die boonste uittreksel en wat is sy 

beroep?           (2) 

1.2. Beskryf die bogenoemde man se voorkoms.               (3) 

1.3. Verduidelik kortliks waarom die bogenoemde man as die antagonis van  

die verhaal beskou kan word.        (2) 

1.4. Gee die korrekte Afrikaanse woord vir “serial killer”        (2) 

 

 
‘Thomas druk die kussing oor sy gesig. Hy is lus om homself te versmoor. Hy is 
seker aliens het in die nag gekom en sy vriende se liggame oorgeneem. Eers 
ontwikkel die coolste meisie in sy klas ‘n obsessie met haar selfoon en nou mik sy 
beste vriend vir Valkenberg. En dit alles op die eerste dag van wat veronderstel was 
om die wonderlikste naweek óóit te wees!’ 
 

 

1.5. Beskryf die ruimte in die bostaande uittreksel.       (1) 

1.6. Wie is die “coolste meisie” waarna Thomas in die uittreksel verwys en 

waarom voel dit vir Thomas asof sy ‘n obsessie met haar selfoon ontdek 

het?            (2) 

1.7. Wat is Valkenberg?         (1) 

1.8. Wie is Thomas se beste vriend en waarom voel dit vir Thomas asof hy  

“na Valkenberg mik”?         (2) 
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‘Thomas gee ‘n lang, uitgerekte gaap en strek sy arms uit. Flippit, hy’t nou soos ‘n 
dooie geslaap. Hy rol op sy rug en knip-knip sy oë. Dit voel asof iemand ‘n hengse 
kollig in sy oë skyn.  
 
Hy huiwer ‘n oomblik en spring dan op. Blitsvinnig trek hy sy slaapklere uit en gooi ‘n 
T-hemp oor sy kop. Sy swembroek hang oor sy bed en hy trek dit aan. Hy grawe in 
die hangkas rond en haal ‘n paar plakkies uit, maar besluit eerder op sy tekkies. Sy 
vingers bewe effens toe hy die veters vasknoop.  
 
Met ‘n kloppende hart gaan sit hy weer langs die deurtjie.‘ 
 

 

1.9  Wat is die “hengse kollig” wat in Thomas se oë skyn in die bostaande  

  uittreksel?           (1) 

1.10  Waarheen lei die “deurtjie” waarna daar in die bostaande uittreksel verwys 

  word? Noem TWEE feite.         (2) 

1.11  Verduidelik waarom Thomas sy swembroek aantrek. Noem TWEE feite.  (2) 

1.12  Waarom besluit Thomas om eerder sy tekkies aan te trek as sy plakkies?  (1) 

 

 
‘Thomas mompel iets vaags, beduie in die rigting waar sy pa sit en wil wegstap, 
maar Lukas gryp hom aan die arm. 
“Tom, ‘seblief, ek moet met jou praat,” sê Lukas smekend.  
“Ek… ek dink nie ek wil met jou praat nie, Lukas,” sê Thomas en wil weer wegstap.  
 
Thomas kyk na Lukas en sien dat hy donker kringe onder sy oë het. Sy hare is 
deurmekaar en dit lyk of hy drie jaar laas behoorlik geslaap het. Die ou lyk vrek oes.  
“Okei,” sê Thomas uiteindelik, “maar nie voor my pa nie.” Kom ons eet eers en dan 
kan ons praat. Thomas druk sy bewende hand in sy broeksakke.  
 

 

1.13  Beskryf die ruimte waarin die bostaande uittreksel afspeel.   (2) 

1.14  Lukas het direk voor die gebeure in die bostaande uittreksel plaasgevind  

het Thomas se lewe gered. Beskryf hoe Lukas vir Thomas gered het.  

Noem ten minste TWEE feite.        (2) 

1.15  Verduidelik waarom Thomas kwaad is vir Lukas en nie met hom wil  

  praat nie.           (2) 
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1.16  Uit die bostaande uittreksel lei ons af dat Thomas wel later instem om met  

  Lukas te praat.  

  a) Om watter rede wou Thomas nie voor sy pa met Lukas praat nie?  (1) 

  b) Beskryf die gesprek wat toe wél later tussen Lukas en Thomas  

      plaasgevind het. Gee TWEE feite.       (2) 

 

VRAAG 2: Korter vrae (10) 

 

Gee een woord vir elk van die volgende omskrywings: 

 

2.1  Die kleur van Bianca se hare.       (1) 

2.2  Hy is goed daarmee om grafika te ontwerp.      (1) 

2.3  Die naam van Thomas se bure se seun.       (1) 

2.4  Die naam van die skip wat in 1909 gestrand het.     (1) 

2.5  Die kleur van die motor waarmee die skurk rondgery het.   (1) 

2.6  Die naam van die grot waar die perlemoen gevind is.     (1) 

2.7  Lukas se van.          (1) 

2.8  Hannes se suster se naam.           (1) 

2.9  Thomas se pa se beroep.         (1) 

2.10  Die skoolhoof se van.        (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

VRAAG 3: Langvraag (20) 

 

Die ruimte van ‘n verhaal is baie meer as ‘n spesifieke plek waar die verhaal afspeel, 

maar berei ons ook voor op ‘n emosionele omgewing.  Skryf ‘n opstel oor die ruimte 

van Thomas@aqua.net (maak gebruik van die volgende diagram): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessering sal soos volg plaasvind:  

- Taal en styl:  4 punte 

- Inhoud:   16 punte  

 

TOTAAL: AFDELING A [40] 

 

 

Kleinkrans as ruimte 

- Thomas en sy vriende het baie daarna 

uitgesien om vakansie te gaan hou in 

Kleinkrans. Hoe het elk van die 

volgende karakters aanvanklik 

Kleinkrans as ruimte ervaar? 

 

1) Thomas (5) 

2) Lukas  (4) 

3) Alex  (2) 

4) Hannes (2) 

 

Die skool as ruimte 

- Was die skool ‘n positiewe 

of negatiewe ruimte vir 

Thomas? Verduidelik deur 

te verwys na ‘n paar 

voorbeelde.  (3) 

Ruimte van Thomas@aqua.net 

mailto:Thomas@aqua.net
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AFDELING B: TRANSAKSIONELE SKRYFWERK 

INSTRUKSIES VIR AFDELING B 

1. Beantwoord ALBEI vrae in hierdie afdeling. 

2. Elke vraag moet op 'n nuwe bladsy gedoen word. 

3. Beplan jou antwoorde eers deeglik voordat jy jou finale poging skryf en onthou    

    om jou beplanning deeglik aan te dui.  

4. Skryf die vraagnommer bo-aan jou finale antwoord, bv. VRAAG 4. 

5. Onthou om jou aantal woorde by elke skryfstuk aan te dui.  

6. Elke skryfstuk moet ongeveer 100 - 150 woorde bevat. 

7. Maak seker dat jy die gepaste register en taal, soos gevra, gebruik.  

8. Die formaat, teikenleser en toon moet by elke skryfstuk pas. 

9. 'n Nasienrubriek sal vir die assessering van jou skryfwerk gebruik word. 

 

VRAAG 4: Vriendskaplike brief (20) 

Jy het al baie in jou lewe bang gevoel, maar gister het daar iets gebeur wat jou baie  

bang gemaak het. Skryf ‘n informele brief aan jou vriend/vriendin waarin jy hom/haar 

meer vertel van hierdie gebeurtenis.  

Dink aan die volgende:  

 Waarmee jy besig was voor die gebeurtenis. 

 Wat jy gedoen het toe die insident gebeur het. 

 Hoekom jy so bang was. 

 Wat daarna gebeur het.  
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VRAAG 5: Uitnodiging (20) 

Kies EEN van die volgende onderwerpe:  

 

Ontwerp ‘n uitnodigingskaartjie na Curro Serengeti se Wintersdans wat op 27 Junie 

2015 sal plaasvind. Onthou om al die nodige inligting by jou uitnodiging in te sluit.  

 

OF 

 

 

Ontwerp ‘n uitnodigingskaartjie na jou veertiende verjaarsdagpartytjie. Onthou om al 

die nodige inligting by jou uitnodiging in te sluit.  

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL: AFDELING B [40] 

GROOT TOTAAL: 100 

 

 


