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Bladsy 1 van 9 

Saamgestel deur G.J.Geyser [Vakadviseur Ekurhuleni Noord] 

Betower die drama          Fanie Viljoen 

TWEEDE BEDRYF 

Bl. 31 

Vrae: 

1. Nadia volg Poenk. Tot waar volg sy hom?            (1) 

2. Verklaar waarom Nadia sê dat sy ‘n “yskaskind” was?          (1) 

3. Hoe sluit die karakters (Nadia en Poenk) aan by dinge in die natuur?        (1) 

4. Het Poenk regtig “groen geword” toe hy die bos binnestap. Motiveer.                   (1) 

Bl. 32 

5. “Poenk tree die lig droomagtig binne”…  

Beskryf in twee sinne wat Nadia sien.            (2) 

6. Plaas die volgende gebeure in die KORREKTE VOLGORDE soos dit daardie 

Vrydagoggend in die Engels-klas plaasvind. Skryf slegs die letters (A-F) voor die sinne 

in die korrekte volgorde van gebeure as antwoord neer.  

A. Die klok lui. 

B. Nadia besef sy moet ophou om sy naam in haar huiswerkboek te skryf. 

C. Nadia sien vir Poenk met ‘n nostingboomblaartjie in sy hare. 

D. Nadia is nie seker of dit Poenk was wat sy in Ouma se tuin gesien het nie. 

E. Gervan fluister iets in Poenk se oor. 

F. Gervan kom staan agter Poenk , druk teen Poenk se skouer . Gervan se houding is 

aggressief.                (6) 

7.  Hoe het Poenk reageer nadat Gervan iets in sy oor gefluister het?         (1) 

8. Hoe troos Poenk homself nadat die boelie iets in sy oor gefluister het?        (1) 

9. Watter verassing is daar toe Nadia die middag by Ouma se huis kom?        (1) 

10. Het Nadia se ma toe opgedaag?             (1) 

Bl.33 

11. Hoe/Waar vind Nadia haar vertroosting nadat haar ma nie opgedaag het nie?       (1) 

12. Vir wie sien Nadia in die bos en wat doen hy?           (1) 

13. Kies die korrekte woord tussen hakies om die sin te voltooi: 

Poenk se oopgestrekte arms lyk soos 13.1 (vere/ vlerke). Hy lyk soos ‘n 13.2 (mens/voël) 

wat 13.3 (losbreek/vlieg) van die aarde en gewigloos tussen die bome sweef.       (3) 

14. Waarmee loop Poenk gedurig in sy hand rond?           (1) 

15. Met watter sprokie kom die gebeure in hierdie bedryf ooreen?         (1) 
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Bl.34-35 

Lees bostaande gesprek tussen Nadia en Joy en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

16. Die volgende is redes waarom Nadia nie die vorige dag en die naweek geleer het nie. 

Watter EEN van die volgende is NIE ‘n rede nie. Skryf slegs die vraagnommer en die 

letter (A-C) as antwoord neer. 

 

A. Sy het in die bos gaan stap. 

B. Sy het gedroom en gewag vir haar ma. 

C. Sy het vir Joy gaan kuier.          (1) 

17. Dink jy dat Nadia regtig nog nooit ‘n kêrel gehad het nie. Motiveer.    (1) 

18. Wat sê Joy omtrent haarself en kêrels?        (1) 

19. Wat doen Gervan teenoor Poenk?         (1) 

20. Wat merk Nadia na pouse op?          (1) 

21. Pas die woorde in KOLOM  B by die karakters in KOLOM A. Skryf slegs die 

Vraagnommer (21.1-21.4) en letter (a-e) as antwoord neer. 

KOLOM A KOLOM B 

21.1 Sy tel die tas op. (a) Joy 

21.2 Jy kan die tas maar vir my gee. (b) Nadia 

21.3 Ek dog is net ek wat ‘n total koek is. (c) Gervan 

21.4 Eendag gaan ek jou vrekmaak… (d) Poenk 

 (e) Ouma 

(4) 

(1) Ken jy nog nie 

daardie goed  nie? 

(2) Ek het nie gister 

kans gekry om te 

leer nie. 
(3) O-o-o, was jy 

dalk by ‘n ou? 

Het jy al ‘n 

boyfriend gehad? 
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Saamgestel deur G.J.Geyser [Vakadviseur Ekurhuleni Noord] 

DERDE BEDRYF 

Bl. 35 

1. Kyk na die prentjies met kernwoorde en skryf EEN sin vir elke kernwoord en prentjie 

om die gebeure te voltooi.              (6) 

 

 

 

 
 

2. Beantwoord WAAR of ONWAAR en motiveer jou antwoord. 

Nadia het dadelik die brief gelees.             (1) 

Bl. 36 

3. Verduidelik wat Poenk doen toe hy aan Nadia verskyn.         (1) 

4. Waarmee verbind Nadia Poenk se verskyning en dit wat hy beduie het?                  (1) 

5. Wat neem Nadia die volgende dag saam met haar na Poenk se bos?        (1) 

6. Wat dink jy het aanleiding daartoe gegee dat Nadia weer die volgende dag na  

Poenk se bos toe wil gaan?            (1) 

7. Noem drie dinge wat anders is in die bos nadat Nadia die visioen gehad het.     (3) 

(1) brief (2)koevert in haar sak 
(3) kussing 

(4) donderweer 
(5) bos se groen ligte 

(6) Poenk in wit 

geklee 
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Saamgestel deur G.J.Geyser [Vakadviseur Ekurhuleni Noord] 

8. Plaas die verduideling van die woorde  in kolom B in die regte orde sodat dit pas by die 

woorde in kolom A.  

(Dit illustreer die betekenis van wat op die glaskerf staan) 

Skryf slegs die vraagnommer (8.1-8.3) en letter (a-c) as antwoord neer. 

KOLOM A KOLOM B 

8.1   Dis hoop (a)  Ek moet hom weer sien 

8.2   geloof (b)  steek jou hand uit in die donker 

8.3   liefde (c)  weet dat iemand dit sal neem 

 

Bl. 37 

9. Watter drie dinge van Poenk weet Nadia nie (volgens Joy)         (3) 

      (3)  

10.  Kyk na die volgende illustrasies en skryf ‘n sin oor elke prentjie om te verduidelik wat 

Nadia sien toe sy Poenk in die bos kry. 

 

(10.1)____________________________________ 

 

    

 

 

 

 

(10.2)_______________________________________ 
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(10.3) ______________________________________________ 

 

(10.4)_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(10.5)_____________________________________________ 

(5) 

11. Voltooi die Nadia se woorde: 

       Toe kom die dag… My (11.1)___daag sommer net so op by(11.2) ___se huis.         (2) 

12.Wat gebeur toe die tak kraak en Nadia agterkom Poenk het haar gesien?         (2) 
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Bl. 38 -39 

13.  Beskryf hoe Nadia se ma haar groet en Nadia se reaksie.    (2) 

14. Lees die volgende aamhaling en beantwoord die vrae: 

Nadia: (vir gehoor) Hoe gaan ek my pad uit hierdie bos kry? Poenk se glasskerf gaan my nie 

help nie. 

14.1   Na watter bos verwys Nadia hier?       (1) 

14.2   Het Poenk se glasskerf haar voorheen gehelp? Hoe het die glasskerf haar gehelp?    (2) 

15.  Het Nadia die brief wat haar ma gestuur het gelees?     (1) 

16. Waaroor is Nadia se ma bekommerd?       (1) 

17. Nadia beantwoord haar ma se vrae baie kortaf. Hoekom , dink jy, reageer sy so?         (1) 

18. Nadia se ma is meer bekommerd oor die skinderstories as oor haar verhouding  

      met haar dogter. Wie is die eintlike slagoffer?                 (1) 

19. Wat  prikkel die leser  om verder   te lees? Die persoon is die kern van die konflik 

     tussen Nadia en haar ma.         (1) 

20. Wat gee Nadia vir haar ma terug?                  (1) 
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Saamgestel deur G.J.Geyser [Vakadviseur Ekurhuleni Noord] 

MEMORANDUM 

 

Vraagno.  Voorgestelde Antwoorde Punt Vlak 

  TWEEDE BEDRYF   

  Bl 31   

1.  Sy volg hom tot ‘n ent van die bos af. 1 1 

2.  Haar ma het “post-it” notas op die yskasdeur gelos met   

  geldnote as Nadia van die skool af kom. 1 3 

3.  Nadia praat met die klippe – maar sy weet nie of hulle 

luister nie. Vir Poek luister die klippe, bome en die wind. 

 

1 

 

3 

4.  Nee. Hy het tussen die bosse verdwyn toe hy wegstap. 1 3 

  Bl.32   

5.  Sy sien vir Poenk. Hy glimlag vir haar en hou sy hand na 

haar uit. 

  

6.  A. Die klok lui. 

B. Nadia besef sy moet ophou om sy naam in haar 

huiswerkboek te skryf. 

C. Nadia sien vir Poenk met ‘n nostingboomblaartjie in 

sy hare. 

D. Nadia is nie seker of dit Poenk was wat sy in Ouma 

se tuin gesien het nie. 

E. Gervan fluister iets in Poenk se oor. 

F. Gervan kom staan agter Poenk , druk teen Poenk se 

skouer . Gervan se houding is aggressief.  

     

  

  C.D. B. A. F. E. 6 2 

7.  Poenk het Gervan bang agterna gekyk./ Het hom bang 

aangekyk/ Poenk was bang. 

1 3 

8.  Hy vertroos homself deur sy kop na die bos te draai en met 

die wind, klippe en bome te praat om hulle te laat wee thy is 

okei. 

1 3 

9.  Ouma het laat weet Nadia se ma het gebel en dat sy Saterdag 

kom kuier. 

1 1 

10.  Nee. 1 1 

  Bl .33   

11.  Sy vind haar vertroosting deur vir Poenk dop te hou. 1 4 

12.  Vir Poenk. Hy sprei sy arms oop soos vlerke. 1 1 

13. 13.1 vlerke 1 3 

 13.2 voël 1 3 

 13.3 losbreek 1 3 

14.  skerfie glas 1 1 

15.  Hansie en Grietjie 1 3 

  Bl.34-35   

16.  C.Sy het vir Joy gaan kuier. 1 3 
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Saamgestel deur G.J.Geyser [Vakadviseur Ekurhuleni Noord] 

Vraagno.  Voorgestelde Antwoorde Punt Vlak 

17.  Nee. Daar het iets gebeur in Johannesburg tussn haar en ‘n    

  kêrel.(Armand) 1 4 

18.  Joy sê dis nie net sy wat ‘n total koek is nie. 1 1 

19.  Gervan gryp Poenk aan sy hemp en stamp hom. 1 1 

20.  Poenk is nie in die klas nie. 1 1 

21. 21.1 (b) 1 2 

 21.2 (d) 1 2 

 21.3 (a) 1 2 

 21.4 (c) 1 2 

  DERDE BEDRYF   

  Bl. 35   

1.  (1) Nadia kry ‘n brief van haar ma.   

  (2) Sy lees nie die brief nie en plaas dit in haar sak.   

  (3) Sy gaan lê op haar bed met ‘n kussing.   

  (4) Sy hoor donderweer en weerlig.   

  (5) Lig verander na bos se groen ligte.   

  (6) Poenk tree uit die lig heeltemal in wit geklee. 6 3 

2.  ONWAAR. Sy het die koevert in haar sak geplaas. 1 1 

  Bl. 36   

3.  Hy trek ‘n sirkel in die lug met sy vinger. 1 1 

4.  Met die stukkie glas wat sy gevat het. 1 1 

5.  ‘n Sak vol gemmerkoekies. 1 1 

6.  Sy is nuuskierig. / Sy wil meer weet oor die droom wat   

  sy gehad het./ Sy wil in die sprokie leef ./ Die droom het   

  Nadia nog meer nuuskierig gemaak..   

  [Enige EEN van bogenoemde] 1 4 

7.  Die bos is digter, groter en geweldiger. 3 1 

8. 8.1 (b)   

 8.2 (c) 3 1 

 8.3 (a)   

  Bl. 37   

9.  Sy weet nie dat Poenk ook ‘n geheim het nie.   

  Sy weet nie dat Poenk haar lewe kan verander nie.   

  Sy weet nie dat Poenk enigiets sal doen vir iemand wat hy 

liefhet nie. 

 

3 

 

3 

10. 10.1 Sy sien Poenk op sy maag lê by ‘n waterpoel en hoe hy ‘n 

goue bal uit die water haal. 

  

 10.2 Sy sien hom op ‘n tak  by ‘n voëlnessie.   

 10.3 Sy sien hom in die onderbos met ‘n slak op sy vinger.   

 10.4 In die voetpad sien sy hom met ‘n varingblaar agter sy oor.   

 10.5 By ‘n boom met sy arms gevou om die stam. 5 2 

11. 11.1 ma    

 11.2 ouma 2 3 

12.  Sy skrik en begin hardloop. 2 1 
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Saamgestel deur G.J.Geyser [Vakadviseur Ekurhuleni Noord] 
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  Bl. 38-39   

13.  Sy wil haar ‘n druk gee (vet hug) 1 1 

14. 14.1 bos van dinge wat haar pla./ bos van konflik. /         

Metafoor wat verwys na ‘n bos van negatiewe dinge. [Enige 

iets soortgelyks]  

1 2 

 14.2 Ja. Die glasskerf het haar gehelp hoop.  2 3 

15.  Nee 1 1 

16.  Sy is bekommerd oor wat van hulle twee (ma en dogter)  1 3 

  gaan word./ Sy is bekommerd oor hulle verhouding (ma en 

dogter) 

  

17.  Sy is kwaad vir haar ma. / Sy het seergekry. [Enige iets   

  soortgelyks] 1 3 

18.  Nadia is die eintlike slagoffer. 1 3 

19.  ‘n Derde persoon se naam word slegs genoem “Armand”, 

maar niks verder nie. Dit maak die leser nuuskierig. 

1 3 

20.  Die brief. 1 1 

 

 


