
Afrikaans Huistaal Gr 9 

Vraestel 2 : Memorandum 

Me. L. du Plessis 

Afdeling A: Prosa [60] 

Vraag 1: Kontekstuele vrae (15) 

1.1 Eerstepersoonsverteller/ek-verteller, die storie word vanuit sy perspektief vertel. (2)  

1.2 Vanaf graad 3 (1) 

1.3 Die heel eerste woord in die boek is “Ek”. (1) 

1.4 Lipstiffie en eintlik (1) 

a) - Meneer Marx is die musiekonderwyser. 
- Een van die skool se legendes is hoe meneer Marx en juffrou Pienaar een aand gesoen het   
  toe hulle moes toesig hou by ’n skoolsokkie. 
- Hy het deurmekaar hare, omtrent soos Beethoven s’n. 
 

b) • Zane is ’n moeilikheidmagneet. 
• Hy het ’n ogie op Liezl. 
• Zane speel kitaar. 
• Zane het baie selfvertroue. 
• “Die meeste normale mense kan ’n slegte idee ignoreer as dit in hulle koppe kom. Zane val  
    ongelukkig nie in hierdie kategorie nie.” 
 

c) • Frik is die eerste rugbyspan se heelagter. 
• Hy speel in die skoolorkes. 
• Hy sê vir meneer Marx dat Tiaan en Zane in ’n band speel. 
 

d) • Tiaan dink Liezl is die mooiste meisie in graad tien. 
• Sy speel viool in die skoolorkes. 
 

e) • Tiaan is die verteller in die boek. 
• Tiaan is 16 jaar oud. 
• Hy is enkellopend. 
• Hy het ’n digitale kamera vir sy verjaardag gekry.   (10) 

 
Vraag 2: Kontekstuele vrae (15) 
 
2.1 Die eerste keer wat Suurlemoen sal optree by die skool saam met die dramaklub. (2) 

2.2 Tiaan en Liezl (2) 

2.3 Hulle moes eers toestemming gevra het voordat hulle die plakkate by die skool opgesit het. (1) 

2.4 Die groep het almal saam by Milky Lane ontmoet om aan ‘n naam te dink vir die groep. Bongi 

het ‘n boodskap agterop ‘n pakkie suiker hardop gelees: If life gives you lemons, make Lemonade. 

Tiaan het toe aan die naam Suurlemoen gedink en die res van die groep het daarvan gehou. (2) 

2.5 ‘n Bekende musiekgroep waarvan meneer Marx deel was. Hulle het twee bekende liedjies 

gehad, moet toe het die groep opgebreek as gevolg van onbekende redes. (2) 

2.6 Die voorsitter van die dramaklub (1) 



2.7 Dat hulle hulself moet opneem om te hoor hoe hul liedjie klink. (1) 

2.8 Maak Lemonade, Van my kop af (2) 

2.9 Kitaar (1) 

2.10 Die skool se radiostasie se platejoggies (1) 

 

Vraag 3: Korter vrae (10) 

 

3.1 Die groep sou by Liezl se huis ontmoet om aan hul nuwe liedjie te werk. (1) 

3.2 Bongi moes in die kerk se orkes speel en Zane het by sy ouma gaan kuier. (2) 

3.3 Liezl se tuin is modern, dit lyk asof dit in ‘n tydskrif hoort. Tiaan hulle s’n is die teenoorgestelde 

daarvan. (2) 

3.4 Daar is ‘n tuindwergie in die tuin wat nie by die res van die tuin inpas nie. (1) 

3.5 Tiaan (1) 

3.6 Jaloesie. Zane het vir Liezl gevra om saam met hom te gaan fliek. Tiaan is jaloers omdat hy 

heimlik ook verlief is op Liezl. (3) 

 

Vraag 4: Opstelvraag (20) 

 

Agtergrond en probleem 

 

 Die woord senuweebrakke verwys na Tiaan se bure se twee poedels wat senuwee-

ineenstortings gehad het (2) 

 Tiaan en die musiekgroep het in hul motorhuis geoefen. Tiaan het egter nie 

toestemming by sy ouers daarvoor gevra nie. Die musiekgroep het toe vreeslik lawaai. 

Die bure het Tiaan se ma gebel en gekla oor die musiek en gesê dat die lawaai haar 

twee poedels siek gemaak het. Hulle wou glad nie eet nie en het, volgens haar, senuwee-

ineenstortings gehad. (4) 

 Tiaan het die situasie erger gemaak deur nie eers toestemming by sy ouers te kry 

voordat hulle sou oefen nie. (1) 

 

Mense betrokke 

 

 Al die lede van die groep, insluitende Tiaan, Bongi, Liezl en Zane was betrokke by die 

konfliksituasie. Sy ouers en die bure was ook daarby betrokke (3) 

 

 

 



Gevolge 

 Tiaan en die musiekgroep kon nie meer in sy motorhuis oefen nie. Tiaan se ouers was 

baie kwaad vir hom. Hulle moes dus ‘n ander plek soek waar hulle hul musiek kon  

oefen. (3) 

Oplossing 

 Bongi het met meneer Marx onderhandel sodat die musiekgroep in die orkeskamer 

langs meneer Marx se klaskamer kon oefen. Die voorwaarde was egter dat hulle eers 

die plek moes skoonmaak en uitverf voordat hul toegelaat sou word om daar te  

oefen. (3) 

 

Inhoud: (16) 

Taal en styl: (4) 

(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Afdeling B: Transaksionele skryfwerk [40] 

Vraag 5: Tydskrifartikel (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 6: Resensie (20) 

 

 

 

 


