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Hoofstuk 6: Laduuuma!! 
(Week 11 en 12) 

Praat oor sokker: 
Sokkerklub Speler 

1 Orlando Pirates Oupa Manyisa 
2 Kaizer Chiefs SimphiweTshabalala 
3 Mamelodi Sundowns Elias Phelembe 
4 Supersport United Morgan Gould 
5 Bloemfontein Celtic Thabo Nthethe 
 

Oefening 1: Woordeskat 
1. Ry reguit in die straat af. 
2. Draai regs in Mandelastraat. 
3. Draai links in Radebestraat. 
4. Ry driekwart om die sirkel in Thutostraat. Hou reguit aan. 
5. Draai links in Stadionstraat. Hou reguit aan. 
6. Draai regs by die stadion. 
 
Taal in konteks: Soorte sinne 
1. stelsin [Stelsin eindig met ŉ punt.] 
2. vraagsin [Vraagsin eindig met ŉ vraagteken.] 
3. bevelsin [Bevelsin begin met ŉ werkwoord en eindig met ŉ uitroepteken.] 
4. uitroepsin [Uitroepsin het ŉ tussenwerpsel en eindig met ŉ uitroepteken.] 
 
Oefening 2: Bevelsinne 
1. Spring! 
2. Skree! 
3. Slaan die bal! 
4. Bly stil! 
5. Vang die bal! 
6. Ry fiets! 
7. Keer die bal! 
 
 
Luisteroefening 
Pre-luister: Gesels eers oor sokker voordat leerders na die teks hieronder luister. 
Leerders leer woordeskat aan. 
 
Terwyl jy luister: 
Lees die teks voor terwyl die leerders luisteraantekeninge maak. 
Lees nou die teks vir ŉ tweede keer. 
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Post-luister: Nadat leerders geluister het, beantwoord hulle die vrae en assesseer met behulp 
van die memorandum. 
 
Oefening 3: Luisterbegrip 
1. Kyk na sokkerflieks/Kyk na DVD’s oor sokker. 
2. Koop ‘n sokkerhemp. 
3. Sluit by jou naaste amateurklub aan. 
4. Kaizer Chiefs/Orlando Pirates. (Leerders se eie keues) 
5. Leerders se eie keuse ( Barcelona/ Manchester United/ Chelsea/Real Madrid) 
6. Volg hulle in die koerant en op TV. 
7. Jy kan op jou eie speel. (Leerders kan ook hier hulle eie relevante antwoorde gee.) 
8. Blydskap wanneer ‘n doel aangeteken word.  
 
Lees en kyk 
Pre-lees 
 
Oefening 4: Sinonieme en antonieme 

Sinonieme Antonieme 
geluide klanke moderne tradisionele 
huil tjank oop toe 
kar motor ouer nuwer 
brandstof petrol land opstyg 
 
• Leerders voorspel die inhoud van die teks. Alles oor die vuvuzela. 
• Leerders interpreteer die prentjie.  

Die vuvuzela maak ŉ vreeslike geraas wat die mannetjie onderstebo blaas. 

SOKKERKOORS – LADUUUMA!! 
Moenie op jou laat wag nie – probeer een van hierdie maklike maniere om ’n passie vir sokker te 
kry 

• Neem ’n paar sokkerflieks uit op DVD 

• Koop ’n sokkerhemp van jou gunsteling klub. 

• Sluit aan by jou naaste amateurklub. Onthou, dit lyk veel beter op jou CV as netbal of 
tennis. 

• Vind uit waar jou naaste professionele sokkerklub is. Begin om nuus van die klub in die 
koerant te volg en maak ’n plan om van hulle wedstryde by te woon. Klubs soos Kaizer 
Chiefs, Orlando Pirates, Sundowns en Bloemfontein Celtic is baie gewild. 

• Kies ’n oorsese klub en begin hulle in die koerant en op TV volg. 

• Klubs soos Barcelona, Manshester United, Chelsea en Real Madrid is baie sterk oorseese 
klubs.  

• Koop ’n bal. Die wonder van sokker is dat jy op jou eie kan speel. 
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Post-lees: Nadat leerders die teks gelees het, beantwoord hulle die vrae en assesseer met 
behulp van die memorandum. 
 
1. koedoehoring 
2. Dit word gebruik om ‘n vergadering aan te kondig of om mans op te roep om te veg. 
3. Dit is nie so reguit nie, maar gedraai soos ‘n horing en kan baie klanke maak. 
4. Dit lyk soos ‘n koedoehoring. 
5. ONWAAR. “...anders as...” 
6. Nee, hulle ken dit nog nie. 
7. Druk en hou jou lippe toe. Blaas so hard as jy kan. Lig jou lippe in die middel van mekaar en 

laat lug daardeur vibreer. 
8. C/ ŉ Koei wat besig is om dood te gaan. 
9. Wanneer jou familie dreig om jou uit die huis te gooi. 
10. Om te wys jy is ŉ sokkerondersteuner en om petrol in jou motor te gooi. 
11. Ja, die geraasvlak van ‘n vuvuzela is dieselfde as dié van ŉ geweerskoot of  ŉ klapper/ŉ paar 

duisend vuvuzelas se geraasvlak is dieselfde as dié van 60 straalvliegtuie wat opstyg. 
 

Skryf en aanbied 
Gebruik die voorgeskrewe rubriek vir die kort transaksionele skryfstuk se assessering. 
 
Oefening 5: Voegwoorde 
1. Sokker is ‘n maklike spansport, want daar is net sewentien sokkerreëls. 
2. Die gras moet groen wees, anders kry die spelers seer. 
3. Die doelwagter is in die doelhok terwyl sy spanmaats die veld vol speel. 
4. Die sokkerveld is duidelik gemerk nogtans speel die spelers onkant. 
5. Die skeidsregter moet fiks wees omdat hy saam met die spelers hardloop. 
 
Oefening 6: Voorsetsels 
Daar is baie stadions  (1. in)  ons land. Die Groenpuntstadion is (2. by) die see en dit laat ŉ mens (3. 
aan) ŉ skip dink.  Suid-Afrikaners is baie trots (4. op)  Soccer City, want dit is die grootste stadion 
in ons land. Die stadion in Durban is vernoem (5. na) Moses Mabida en ŉ kabelkar se spoor is (6. 
oor) die stadion gebou. Die mense van Port Elizabeth verkies die Nelson Mandelabaai-stadion (7. 
bo) al die ander stadions. Hulle is baie tevrede (8. met) hulle stadion en hulle hou baie daarvan (9. 
om) die stadion te besoek. Toeskouers kan (10. per) trein  na die stadions toe gaan. Ons stadions is 
die beste (11. ter) wêreld en ons is (12. van)  plan om ons stadions so te hou. 
 
Oefening 7: Hersiening 
1. Lê klem op die betekenis van die woorde. 
 
2.  Bevelsinne 
2.1  Skop die bal! 
2.2  Blaas die vuvuzela!/Sipho, blaas die vuvuzela! 
2.3  Waai die vlae! 
 
3.  Voegwoorde 
3.1  Sipho waai Pirates se vlag omdat Pirates sy gunsteling span is. 
3.2  Sipho dra ‘n makarapa, want hy is bang vir die son. 
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3.3  Sipho hou van ‘n geraas daarom blaas hy op die vuvuzela. 
 

4.  Voorsetsels 
4.1  in 
4.2  per 
4.3  by 
4.4  met 
4.5  oor 
4.6  op 
4.7  vir 
4.8  aan 
4.9  voor 
4.10  uit 
 

5.  Sinonieme 
5.1  bly 
5.2  gekom/gearriveer 
5.3  gratis 
 

6.  Antonieme 
6.1  baie 
6.2  koud 
6.3  dag 
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Hoofstuk 7: Geld wat stom is... 
(Week 13 en 14) 

Luister en praat 

Assesseer die mondelingtaak (voorbereide toespraak) met behulp van die voorgeskrewe 
rubriek. 

Oefening 1: Blokraaisel 

DWARS 

1 vals 

2 pond 

3 kaarte 

4 note 

5 borg 

6 munte 

7 kleingeld 

 
AF 

5 bank 

8 rond 

9 spandeer 

10 euro 

11 spaargeld 

12 rente 
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Oefening 2: Leesbegrip 

1. Patrice Motsepe  
2. “biljoenêr” 
3. Onwaar: “As kind wou hy altyd in alles eerste staan.” 
4. Dis die naam van ‘n koerant. 
5. Jy kan daardie woorde harder as die ander uitspreek/klem op van die woorde plaas. 
6. Leerder se eie goedgeformuleerde antwoord verdien punte. 
 
Oefening 3: Meervoud en verkleining 
 

Woord Meervoud Verkleining 

bank 

rand 

geld 

grootbaas 

rekening 

mynprins 

myn 

geldkoning 

staalmagnaat 

staalproduk 

direkteur 

maatskappy 

banke 

rande 

gelde 

grootbase 

rekenings 

mynprinse 

myne 

geldkonings 

staalmagnate 

staalprodukte 

direkteure 

maatskap

bank

pye 

ie 

randjie 

geldjie 

grootbasie 

rekeninkie 

mynprinsie 

myntjie 

geldkoninkie 

staalmagnaatjie 

staalprodukie 

direkteurtjie 

maatskappytjie 

 
Oefening 4: Teenoorgestelde geslag 
 
1. bankbestuurder 
2. eienares  
3. kassier  
4. direktrise  
5. boekhouer  
6. geldkoningin 
  
Oefening 5: Intensiewe vorme 
 
1. brandarm 
2. wêreldberoemd 
3. skatryk 
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4. peperduur 
5. spotgoedkoop 
6. dolleeg 
7. propvol 
 
Oefening 6: Werkwoorde en vraagsinne 
 
1. ʼn Biljoenêr koop
2. Drie jaar gelede 

 alles waarvan hy hou. (teenwoordige tyd) 
het Patrice Motsepe vir hom ʼn mooi huis gebou

3. Volgende jaar 
. (verlede tyd) 

sal al die biljoenêrs baie belasting betaal
 

. (toekomende tyd) 

1. Koop ŉ biljoenêr alles waarvan hy hou? 
2. Het Patrice Motsepe drie jaar gelede vir hom ŉ mooi huis gebou? 
3. Sal al die biljoenêrs volgende jaar baie belasting betaal? 
 
Oefening 7: Woordorde 
 
1. Patrice het soggens vroeg opgestaan. 
2. Hy bestuur self sy motor. 
3. Eendag sal Patrice nog baie myne koop. 
 
Oefening 8: Verlede en toekoemende tyd 
 
1. Patrice was boaan die lys van ryk mense in Suid-Afrika. 

Patrice sal boaan die lys van ryk mense in Suid-Afrika wees. 
2. Patrice  het elke jaar baie geld verdien. 

Patrice sal elke jaar baie geld verdien. 
3. Patrice het luukse motors gekoop. 

Patrice sal luukse motors koop. 
4. Patrice het van mooi dasse en pakke klere gehou. 

Patrice sal van mooi dasse en pakke klere hou. 
5. Patrice het sy vrou se verjaarsdag onthou. 

Patrice sal sy vrou se verjaarsdag onthou. 
6. Patrice het graag met sy bure gesels. 

Patrice sal graag met sy bure gesels. 
 
Skryf en aanbied 
Die voorbereide toespraak kan asʼn addisionele oefening gedoen word, indien leerders die toespraak by 
mondeling formeel uitgeskryf het. 
 
Oefening 9: Voegwoorde 
 
1. Meneer sal vir ons die werk verduidelik, maar dan moet ons dit gaan leer. 
2. My ma sal my skool toe vat of ek sal met die taxi moet ry. 
3. Ek is baie skaam omdat ek my boek vergeet het./Omdat ek my boek vergeet het, is ek baie 

skaam. 
4. Pheto wil graag ʼn dokter word, daarom leer hy hard. 
5. Charity of Kuhle sal kom kuier. 
6. Fekile sal harder moet werk, anders gaan sy druip. 
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Oefening 10: Voltooi die sinne. 
 
1. F/G 
2. D/F 
3. A 
4. G/B 
5. B/D/G 
6. E 
7. F 
 
Oefening 11: Uitspraak 
 
1. nuutste 
2. skuil 
3. neus 
 
Oefening 12: Idiome 
 
1. bossies 
2. lepel 
3. kerkmuis 
4. koning 
 
Oefening 13: Afkortings/akronieme 
 
1. R en c 
2. ŉ Afkorting wat soos woorde optree/word as ŉ woord uitgespreek. 
3. Universiteit van Suid-Afrika 
4. Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging 
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Hoofstuk 8: Rolmodelle 
(Week 15 en 16) 

Luister en praat: Rolmodelle 
 
Lees vir die leerders die volgende gedeelte twee maal deur. Hulle beantwoord dan die vrae skriftelik. 
 

 
’N HART VIR JONGES – YIP SE TARISAI MCHUCHU-RATSHIDI 

 
Tarisai Mchuchu-Ratshidi is 25 jaar oud en is hoof van Youth in Prison (YIP) in Kaapstad.  
Terwyl sy vir ’n LLB-graad in Kaapstad studeer het, het sy Polsmoortronk besoek.  
Sy was geskok om baie jongmense in die tronk te sien wat niks doen nie. Sy wou hierdie jong 
gevangenes help en het by YIP begin werk. 
 
YIP wys graag vir jeugmisdadigers dat hul suksesvol en sonder misdaad kan lewe. YIP help 
jeugmisdadigers om werk te soek of weer skool toe te gaan. Hulle wil ons almal se denke verander  
sodat jeugmisdadigers eerder gehelp as tronk toe gestuur word. 
 
YIP werk met jongmense in tronke en by huise van veilige bewaring. YIP help hierdie 
jeugmisdadigers deur kuns en kultuur te gebruik. YIP reël ook ’n kunsuitstalling, Insider Art, waar 
hul werk gewys word. 
                                                                                                    [Verwerk: Vrouekeur, 18 November 2011] 
 
Oefening 1: Luisterbegrip 
 
1. 25  
2. Youth in Prison 
3. Polsmoor 
4. Die jeugmisdadigers sit en doen niks. 
5. Sy wou jong gevangenes
6. Jongmense kan sonder misdaad lewe. / Jongmense kan suksesvol wees. (Enige een) 

 help. 

7. Tronke / huise van veilige bewaring 
8. Dit is ’n kunsuitstalling. 
9. Ja. Sy wil graag
10. (Geen punt vir 

 jeugmisdadigers help. 
ja of nee

Ja. Hulle kan weer soos gewone mense werk of skool toe gaan. (Enige antwoord wat by Ja 
pas.) 

Of 
Nee. Hulle moet in die tronk bly. (Enige antwoord wat by Nee pas.) 

 
 

 nie. Een punt vir die motivering) 
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Lees en kyk 
 
Oefening 2: Spotprente en strokiesprente 
 
1. Hulle is baie bly. 
2. Hulle seun het geslaag. 
3. Hy gee nie om nie 
4. Nee, hy lê net op die bank. 
5. die pa het die ma gebel. 
6. Niemand antwoord die ma nie.  
7. Die pa het die telefoon neergesit.  
8. Onwaar: Miskien het hy ’n groot probleem 
9. Dit is ongemanierd om ’n telefoon neer te sit voordat iemand by die foon kan kom.  
10. ŉ Uur gelede 
11. Hy was self ongeskik. 
12. Eie mening van leerder 
13. Meneer 
14. Nee. Ons praat deesdae van ’n onderwyser/juffrou/meneer 
15. Sy hare staan regop, sy snor bewe, sy oë is groot, sy wenkbroue is opgetrek. 
16. Die seun se kobra is weg en hy is seker bang vir slange. 
17. Hy het die slang uit die bottel laat kom. 
18. Nee, want hy jaag die onderwyser uit die klas met ’n slang. 
19. Nee, mens behandel ’n onderwyser met respek. / 
20. Nee, want die seun betoon nie respek teenoor die onderwyser nie. 
 
Lees en kyk 
 
Oefening 3: Kortverhaal 
 
1. Matwabeng  
2. Hy was baie lank.  
3. Hy het goeie maniere gehad en ’n sagte geaardheid

Die mense sê hy is ŉ perfekte heer. 
Hy was die vader van die gemeenskap. 
Hy het bejaardes en siekes gereeld besoek. 
Hy het oorledenes gratis begrawe, veral armes. 
In die winter het hy vir die bejaardes komberse gegee. 
Gedurende Kersfees het hy vir hulle kruideniersware gegee. 

. 

4. Hy is ŉ dominee/predikant/pastoor.  
5. bekende 
6. ou mense/bejaardes en siek mense/siekes en armes 
7. winter 
8. Hy het ’n BMW gery en mooi klere/moderne klere aangetrek.  
9. In die aand/met die laataandnuus 
10. sakke dagga en vuurwapens 
11. Enige antwoord  
12. The Mask 
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Skryf en aanbied 
Assesseer die kort transaksionele skryfstuk deur die voorgeskrewe rubriek te gebruik. 
 
Taal in konteks 
 
Oefening 4: Woordeboekgebruik 
 
1. Die handeling van uit te nooi/versoek tot bywoning van iets/op uitnodiging van ŉ 

uitnodigingskaartjie/ŉ versoek om aan iets deel te neem, êrens heen te kom of te gaan  
2. ŉ Pad of straat geskik vir voertuie  
3. wyse waarop iemand hom klee / ook, die klere self 
4. amptelik / seremonieel / vormlik / deftig 
 
Oefening 5: Redigering 
 
1. ’n
2. Ek het 

 Seun loop oor die pad. 
eerste

3. Is ons juffrou en meneer 
 in my klas gekom/gestaan. 

baie
4. Ek en 

 kwaai? 
Mieta 

5. Ons gaan winkel 
loop dorp toe. 

toe om groente
 
Oefening 6: Spelling 
 

 te koop. 

1. Die man
2. Die 

 werk by die biblioteek.  
maan

3. Bêre die koffie in die 
 skyn  in die nag.  

kas
4. 

. 
Kaas

5. Die 
 word van melk gemaak. 

boom
6. Die soldaat gooi die 

 se blare is groen.  
bom

7. ŉ 
 weg 

Mier
8. Verf die 

 werk baie hard. 
muur

 
Oefening 7: Sinonieme 
 

 met rooi verf. 

1. Die kos smaak heerlik
2. Die meisies is 

. 
gelukkig, want hulle het geskenke

3. Die seuns is 
 gekry. 

ongelukkig
4. Die onderwyseres sê die leerders moet 

, want hulle het niks gekry nie. 
onmiddelik

5. Die leerders lag en 
 klas toe gaan. 

praat terwyl hulle gou 
 
Oefening 8: Antonieme 
 

na die klas toe loop. 

1. Die arm man het min 
2. Die 

motors. 
flukse leerder doen nooit sy huiswerk nie

3. Die atleet hardloop 
.  

stadig en verloor
4. Piet is 

 al die wedstryde. 
vriendelik en groet alma

  
Oefening 9: Woordorde in enkelvoudige sinne 
 

l. 

1. Elke aand doen ek
2. Om sesuur 

 my huiswerk.  
gaan ek

3. Saterdag 
 skool toe.  

het ek
4. Elke Sondag 

 dorp toe gegaan. 
eet ons braaivleis. 
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Oefening 10: Deelwoorde 

 
1. besoekende 
2. helpende 
3. denke 
4. huilende 



16 
 

Hoofstuk 9: Kies koers deur die vriendelike Vrystaat 
(Week 17 en 18) 
 
Oefening 1: Woordeskat 

Woord  Betekenis  
1. Jagluiperds 
2. Lelie 
3. Kroon 
4. Mieliekoppe 
5. Koringare 
6. Diamante 
7. Leuse 
8. Grens 
9. Koers 
10. Skild 
11. Voorspoed 
12. Wapen 

Diere van die katfamilie (cheetahs) 
’n Veldblom wat in Vrystaat groei. 
“Hoed” wat koning dra om sy mag aan te toon 
Graansoort met ronde stronk vol rye platronde pitte 
saad van die koringplant 
Edelgesteente (diamond) 
Sin wat doel/waarde bevat 
ŉ denkbeeldige lyn tussen twee lande 
rigting 
Iets wat soldate dra 
ŉ manier om te sê dat dit goed gaan. 
ŉ kenmerkende embleem/teken van ’n stad/skool/provinsie 

 
Simbool Betekenis 

1. Jagluiperds 
2. Oranjerivierlelies (blomme) 
3. Kroon 
4. Die mieliekoppe, koringare en  
    diamante wat deel van die kroon is. 
5. Die leuse Katleho Ka Kopano  

1. Dui op sterkte 
2. Natuur van die Vrystaat 
3. Leiers van die Vrystaat 
4. Vrugbaarheid – alles wat in die Vrystaat 

groei 
5. Voorspoed deur eenheid  

 
Oefening 2: Voorsetsels  
 
Die Vrystaat is in die middel van Suid-Afrika. Alle belangrike paaie loop deur dié rustige provinsie. 
Dit het een internasionale grens, want die koninkryk van Lesotho lê aan die pragtigste oostekant.  
Die wye Vrystaat is bekend vir sy gesonde mielies. Mielies word ver in die noordweste geplant. Die 
provinsie plant ook die meeste aartappels in ons vrugbare land. Daar word met skape in die ooste en 
suide van die produktiewe provinsie geboer. Noord en oos van Bloemfontein word met beeste 
geboer. 
 
Oefening 3: Woordeskat 
 

Beskrywing en Engelse woorde Vetgedrukte woord 
1. minder stresvol (more tranquil) rustige 
2. heel mooiste (most beautiful) pragtigste 
3. weet daarvan (known) bekend 
4. nie naby nie (far) ver 
5. met meer betekenis (important) belangrike 
6. sonder siektes (healthy) gesonde 
7.die grootste getal (the most) meeste 
8. met waarde (productive) produktiewe 
9. wat goeie oeste gee (fertile) vrugbare 
10. nie klein en nou nie (outstretched) wye 
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Oefening 4: Trappe van vergelyking 
 

Stellende trap Vergrotende trap Oortreffende trap 
1. belangrik belangriker/ 

meer belangrik 
belangrikste/ 
die mees belangrik 

2. rustiger  rustig rustigste 
3. pragtig pragtigste pragtiger 
4. wyd wyer wydste 
5. bekend bekender/ 

meer bekende 
bekendste/ 
mees bekende 

6. gesonder  gesond gesondste 
7. ver verder verste 
8. baie meeste meer 
9. vrugbaar vrugbaarder/ 

meer vrugbaar 
vrugbaarste/ 
die mees vrugbaar 

10. produktief produktiewer/ 
meer produktief 

produktiefste/ 
die mees produktief 

 
Lees: ’n inligtingsteks 
In hierdie hoofstuk is die literêre teks met ŉ inligtingsteks vervang. 
 

Oefening 5:  Leesbegrip 
 

1. Die plat koringlande in die noorde tot by die interessante rotse van die berge in die suide.  
2. Die Vrystaat is bekend vir sy vriendelike mense, heerlike boerekos en stadiger lewe.  
3. ONWAAR: broodmandjie 
4. goud- en diamantmyne 
5. vreemde ... vakansie 
6. Voltooi die tabel. 
 

Naam van die roete Waar is die roete? Wat kan jy daar sien? 
Die stoomtreinroete loop van 

Bloemfontein na 
Bethlehem deur  

Maseru en Ladybrand. 

Die Goudveld-roete Lejweleputswa die interessante geskiedenis van 
die goudmyne 

Die Maluti-roete 
 

die pragtige Oos-
Vrystaat 

berge en sandsteenrotse. 

Die BBT-roete 
 

Bloemfontein, 
Botshabelo en 
Thaba Nchu. 

mense met groot 
kultuurverskille  

Die diamant- en wynroete Jagersfontein grootste mensgemaakte oop 
myn 

 
7. Eie mening van leerder  
8. Eie mening van leerder en motivering 
 

Oefening 6: Voegwoorde 
 

1. omdat 
2. daarom 
3. want 
4. nadat 
5. sodat 
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6. anders 
7. Terwyl 
8. Voordat 
9. daarna 
10. As 
 

Oefening 7: Intensiewe vorme 
  
1. doodstil 
2. doodmoeg 
3. doodmaklik 
4. potblou 
5. piepklein 
6. yskoue ... kurkdroog 
7. vuurwarm 
8. liplekker 
9. wondermooi 
10. dolgraag 
 

Oefening 8: Tye, direkte en indirekte rede 
 
1. Die beoordelaars besoek die drie dorpe, Bethlehem, Clarens en Upington. 
2. Hulle sal besluit dat Clarens moet wen. 
3. Clarens is ook in 2009 ŉ topdorp. 
4. Johan Hattingh sê dat Clarens baie dinge het wat toeriste kan doen. 
5. Hy sê dat die dorp weet wat ŉ toeris wil hê./Hy sê die dorp weet wat ŉ toeris wil hê. 
6. Hy sê ook dat hulle toerisme verstaan en na die dorp kyk./Hy sê ook hulle verstaan toerisme 

en kyk na die dorp.  
7. Lientjie Mentz sê: “Ek kon sien hoe die gemeenskap saamwerk.” 
8. Hettienne von Abo-Moolman sê: “Hierdie dorp se produkte is van die beste.” 
9. Sy het baie van die restaurante, kuns en musiek op die dorp gehou. 
10. Die wendorp in die kompetisie het R55 000 gewen om toerisme te verbeter. 
 
Oefening 9: Ontkenning 
 
Het jy nog nooit van so ŉ snaakse naam vir ŉ dorp gehoor nie? Kom koffie nêrens 
uit ŉ fontein nie? Baie jare gelede het transportryers nie gereeld hier by ŉ fontein 
gestop om koffie te maak en partykeer te slaap nie. Gou het hulle nie die plekkie 
Koffiefontein genoem nie. Op ŉ dag het een van hulle nie meer as ŉ koffieboontjie 
opgetel nie. Dit was nie ŉ diamant nie. Niemand het die nuus versprei nie en mense 
het nie na die plek gestroom om gou ryk te word nie. 
 

Oefening 10: Taal in konteks 
 

1. Vandag word daar nie meer diamante uitgehaal nie. 
2. Kom kyk 
3. fonteine  
4. Die voëlpark het baie spesies voëls van Suid-Afrika gehad. 
5. Die De Beers oopmyn is ook by Koffiefontein. 
6. was 
7. Elke oomblik op Koffiefontein was ’n belewenis. 
8. vakansieplanne 
9. padkos 
10. toeriste 
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 Skryf en aanbied:  ŉ Opstel 

Hier het die leerders ŉ keuse om of  ŉ verhalende of  ŉ beskrywende opstel aan te bied. 
Assesseer met behulp van die voorgeskrewe rubriek vir opstelle. 
 
Assesseringstaak: Voorbereide toespraak 
‘n Voorbereide toespraak kan as ‘n ekstra aktiwiteit gedoen word. 

 


