
Voorbereiding vir 

Skryfvraestel
Gr. 10 en 11



100 uit 300 punte 

• Afdeling A: opstel - 50 punte

• Afdeling B: lang transaksionele stuk - 30 punte

• Afdeling C: kort transaksionele stuk - 20 punte



Hoe berei jy voor vir die 

eksamen?
Kort voor die eksamen

• 1. Leer formate van transaksionele skryfwerk.

• 2. Lees ’n paar kortverhale.

• 3.  Lees die oggend die koerant.

• Deurlopend

• 4. ’n Notaboek.

• 5. Idiome.

• 6. Aanhalings – Langenhoven.

• 7. Aanhalings – Groot Afr. Aanhalingsboek.



Kortverhale – Die 

wildbewaarder (Deon Meyer)
• Inleiding

• Woordeskat

• Slot

Dit is my pa se skuld.

Hier staan ek in my Adamsgewaad, voor die deur 
van ’n hartbeeshuisie in die middel van die Bosveld. 
Met net ’n bewende witstinkhouttakkie wat my trots 
beskerm.    

Haar hare is donker soos die nag, prins Waldemar-
styl, haar oë is blou. Picasso-blou. En ek sal odes oor 
haar vel kan skryf. Dit lyk soos satyn, ivoor, perskes en 
room. Haar neus is deur ’n vakman, nee, ’n ou meester 
geskep – ’n hoogtepunt in beeldende kuns. Haar nek is 
soos die …

Terwyl ons laggend ontknoop en probeer regop sit, 
kan ek nie help om aan een ding te dink nie: Dit is pa se 
skuld.

Dankie, Pa.



Koerant

• Zuma in die knyp

• AB se dood, is Amla 

se brood

• Kiwi’s looi Bokke• Gordhan slaan Valke vir ’n ses
• Wink laaste 

vesting vir Willie?

• Ruperts en Guptas 
moet opdok vir 
klasgeld

• Henri in sop oor 

dagga

• Bokke buig die knie 

voor Aussies

• Matrieks moet nou 

skouer aan wiel sit• Groen lig vir nuwe 

hotel

• Polisienoodlyn uit 

oudedoos



Notaboekie

- Maak prente, inligting ,woordeskat, idiome en 
spreuke (Langenhoven bymekaar van goed waarin jy 
belangstel/van weet en kleure.



Johanna Hurwitz

“Lees en skryf: Hou ’n joernaal of ’n 
dagboek of kry vir jou penmaats. Hoe meer
jy skryf, hoe beter sal jy skryf. Dis net soos
met Olimpiese atlete. Nie een van hulle het 
twee weke voor die Spele besluit om ’n 
atleet te word nie. Hulle het jare lank 
gewerk, hulle het baie mislukkings gehad, 
maar hulle het vasgebyt en in hulself geglo.”



Gholf

1. Afslaanbof

2. Waterhindernis

3. Ruveld

4. Buite perke

5. Sandkuil

6. Watergevaar

7. Skoonveld

8. Setperk

9. Vlaggie

10.Gat/putjie

- 19de putjie

- voëltjie

- arend

Gholf



Langenhoven se 

spreuke
• Jy moet jou swaarkry met lekkerkry 

klaarkry.

• Gooi eerder iemand met water as met ’n 
klip; water kan nie teruggegooi word na 
jou toe nie.

• Min mense sou te veel drink as die 
hoofpyn eerder in die kop as in die prop 
was.



Kleure
Rooi

• Hoe rooier, hoe mooier.

• ‘n Oulap se rooi maak mooi.

• Rooibaadjie.

• Rooinek.

• Rooitaal.

• Rooimiere hê.
Wit

• Spierwit.

• Die witbroodjie.

• Wittebrood hou.

• Witvoetjie soek. 

• Witboordjiemisdaad.

• Swart op wit.

• Wit vlag hys.

Swart

• Op die swart lys wees.

• Swartskaap van die familie.

• Iemand se naam swartsmeer.

• Die swartspan.

• Die swartmerrie.

• Swart diamant.
Groen

• Grasgroen.

• Dra met trots Groen en Goud.

• Sy het groen vingers.

• Groen van jaloesie wees.

• Hy’s nog groen in hierdie werk.

• Iets/iemand groen lig gee/kry.

• Groendakkies.



Net voor jy skryf, werk die tyd 

per afdeling uit.

Graad 10

100 punte   = 2 uur

Opstel – 200-250 woorde 

(50) = 1 uur

Lang transaksionele 

teks    (30)  = 36 min.

Kort transaksionele

teks   (20)   = 24 min. 

Graad 11

100 punte   = 2 ½ uur

Opstel  - 250-300 woorde    

(50)  = 75 min.

Lang transaksionele 

teks    (30)  = 45 min.

Kort transaksionele

teks   (20)   = 30 min. 



Wanneer jy die vraestel 

oopmaak, lees deur en kyk 

watter soort opstelle elk is.
1. Verhalende opstel

2. Beskrywende opstel

3. Redenerende opstel

1. As ons tuinbankie kon praat …
2. As ek maar vroeër geweet het …
3. Dink jy dat leerders van vandag 
die nodige respek vir hul 
onderwysers het?

4. Ons is besig om die stryd teen tik 
te verloor.

5. Behoort stemreg aan geleerdheid 
gekoppel te word?

6. Kleure: ooi/wit/swart/blou.

7. Afrikaans het ’n blink toekoms.
8. Prente.



1. Verhalende opstel

• historiese teenwoordige tyd: Toe ek dit 
gesien het, het ek kwaad geraak.

• Inleiding moet dadelik leser trek.

• Karakters in inleiding bekend gestel.

• Hoe karakters teenoor mekaar optree.

• Bou spanning op tot klimaks bereik word.

• Na klimaks is daar ontknoping – kort en 
kragtig – in slotparagraaf.

• ’n Bietjie humor is baie punte werd.



Vakansieromanse

Opdrag 1:

• Hoe kan hierdie potensieel vervelige
onderwerp interessant en anders
aangebied word?

• Skryf ’n inleiding.

• Skryf ’n slot.



Lied oor Niemandsland –
Jan Rabie

Opdrag 2: Skryf die kleurwoorde neer. Evert het 
teruggekeer uit krygsgevangenskap ‘n jaar na die dorp in 
twee gesny is deur die nuwe grenslyn, en ’n hele ry huise 
langs die grenslyn gesloop is om plek te maak vir wagte en 
doringdraad. Die ou markplein in die hart van die dorp is 
omgeploeg en gelyk gehark sodat spore kon wys: toe die 
koue weer kom, het die lang skeidende sleepsel van die 
dood stekelig en bar teen die sneeu afgesteek.

Die dag van Evert se terugkeer het sy ou moeder na die 
stasie gegaan om te huil en haar seun huis toe te lei. Toe 
sy hom vertel wat met die dorp gebeur het, het Evert wit 
om sy mond geword en stilswyend aan haar sy tussen die 
ou gegewelde huise na die plein gehaas. Daar het hy gaan 
staan met sy somber gesig na die anderkant gedraai.



Die volgende aand het Evert weer in die sneeu voor die 
doringdraad en die geweermonde gaan staan. Die wagte het 
hom met hoonroepe begroet, maar hy het soos vantevore 
begin speel terwyl hy somber bly staar na die huise aan die 
anderkant van die wit skemerende sneeu. Hy het alleen ’n kort 
tydjie gespeel voor die vreugde in sy oë gelaai het. Want van 
die anderkant het ’n meisie langsaam asof met moeite oor die 
diep, sagte sneeu aangestap gekom. Hy kon haar rooi rok sien 
swaai en haar vlegsels sien glinster weerskante van haar gesig 
terwyl sy tot by die drade kom. Hy het nie opgehou met speel 
nie. Sy hande het die akkoorde vanself gevind, en sonder dink 
het hy die wysie se woorde begin sing. En saggies, terwyl sy 
met geboë hoof aan die ander kant in die diep, wit sneeu staan, 
het sy saam met hom gesing.



2. Beskrywende opstel

• Span jou sintuie in: Wat sien jy? Wat hoor 
jy? Wat voel jy? Wat ruik jy? Wat proe jy?

• Span jou verbeelding in.

• Goeie waarneming is nodig.

• Realistiese beskrywings - moet leef.



’n Vreemde vlieënde 
voorwerp – Deon Meyer

Lena skrik groot vir die 
twee dosyn rose op die 
kombuistafel en die 
geskenk daarby – vrolik
toegedraai met 
helderkleurige, bont 
papier en ’n 
windmakerige lint. Haar 
eerste gedagte is: waar 
het die seuns die geld 
daarvoor gekry?

Die besoeker is lank en 
donker, in sy laat 
veertigs, grys teen die 
slape. Hy staan voor 
haar in ’n eienaardige, 
spierwit oorpak wat 
blink soos plastiek. Dit 
bedek hom van sy 
snaakse, wit stewels af 
tot by sy nek. Onder sy 
arm is ’n soort helm, 
ook wit.



Waak teen clichés

A cliché is what we all say

when we’re too lazy to find another way
and so we say

warm as toast

quiet as a mouse

slow as molasses

quick as a wink

Think

Is toast the warmest thing you know?

Think again, it might be so.

Think again: it might be even snow!

Soft as lamb’s wool, fleecy snow,
a lacy shawl or new-fallen snow.

Listen to that mouse go

scuttling and clawing

nibbling and pawing.

A mouse can speak

if only a squeak.

•

Is a mouse the quietest thing you know?

Think again, it might not be so.

Think again: it might be a shadow.

Quiet as a shadow,

quiet as growing grass,

quiet as a pillow, 

or a looking glass.

Slow as molasses,

quick as a wink. 

Before you say so,

take time to think .Slow as time passes

When you’re sad and alone; 
Quick as an hour can go

happily on your own.



Waak teen clichés

• Opdrag 3: Skryf die 

volgende clichés 

kreatief oor:

• vuurwarm

• blitsvinnig

• so stil soos ’n muis
• so stadig soos ’n 

skilpad

• so soet soos stroop



3. Redenerende opstel

• Soos debat waar standpunt ingeneem 
word.

• Soms kan jy self ’n kant kies, ander kere 
sê onderwerp watter kant jy moet kies.

• Stel jou saak so oortuigend moontlik.

• Jy kan dit puntsgewys doen: Eerstens, 
(werkwoord) …

• Jou gevolgtrekking moet oortuigend wees 
– hiermee beklink jy die saak in jou guns.



Redenerende opstel -

woordeskat
• Volgens my – myns insiens

• Volgens ons – onses insiens

• Inleiding: Ek wil die onderwerp onder die 
loep neem …

• Slot: In ’n neutedop saamgevat …



Maniere om my opstel op te 

jazz



1. Bottom line: 

paragrawe en sinne
• Aparte paragrawe.

• Sinne begin met hoofletters en eindig met 
punte.



2. Wissel die lengte van 

jou sinne af.
“Navorsing en voetwerk is die ruggraat van 
speurwerk”, sê ek altyd vir die jong
privaatspeurders by die seminare.

“Navorsing, sê ek altyd vir die jong
privaatspeurders by die seminare, is die 
ruggraat van speurwerk. En voetwerk.”



3. Kort sinne is effektief.

Ek het twee hondjies wie se name Beau en
Bisou is en wat baie stout is omdat hulle my 
koerant in klein snippertjies verskeur.

My twee hondjies heet Beau en Bisou. Hulle
is baie stout. Hulle versnipper my koerant.

(Kort sinne kan help om spanning op te
bou.)



4. Gebruik soms die 

Direkte Rede.
• Opdrag 4 – Skryf in die Direkte Rede: 

Sy teug diep en desperaat aan ’n glasie 
rooiwyn en sê dat goeie mans nie bestaan 
nie.

• Sy teug diep en desperaat aan ’n glasie 
rooiwyn. “Goeie mans bestaan nie.”



5. Funky punktuasie

Kommapunt (;): Opdrag 5 – skryf sin oor 

met kommapunt: Ek weet sommige mense 
is gebou vir alleen wees, maar ek is nie een 
van hulle nie.

Aandagstreep ( - ): Almal help om die skyn 
te skep van liefde met die eerste oogopslag 
– die flieks, die televisie, die boeke, om nie 
eens te praat van vrouetydskrifte nie.

Elllips ( …): “Jy het groter probleme as wat 
ek gedink het …”



6. Inleiding

• Treffend wees.

• Kort: 15-25 woorde.

• Maak gebruik van gedigte, vrae, ellipse, uitroepe, 
ontkenning, aandagstrepe, dialoog.

• Moenie te veel sê nie.

Opdrag 5 – skryf Inleiding meer interessant: Ek gaan
nie weer saam met ouma fliek nie.

• Ek weer saam met ouma fliek toe? Nooit nie!

• Weer saamgaan? Nee, ’n fliek sien my nie weer saam
met ouma nie.

• Fliek toe saam met ouma?  Nie ek nie!

• Nie weer nie!  Ek gaan nie wéér saam met ouma fliek
toe nie. 



7. Slot

• Moet ’n blywende indruk op die leser laat.
• Óf samevatting óf verrassende 

ontknoping.

• Kort en kragtig.

• Verkieslik by Inleiding aansluit.

• Redenerende opstel – oortuigende 
gevolgtrekking.



8. Probeer clichés 

kreatief skryf.



9. Probeer ’n stukkie oor 
letterkunde of Afrikaans 

inwerk.• Hy het vergeet wat ’n taal is: woorde, 
letters, punte en hope reëls wat net 
gebreek word? Nee! Afrikaans is my hart 
se punt. ’n Taal wat lewe gee aan hope 
trots-Afrikaanse karakters soos Saul en 
Kate. ’n Taal wat, as jy sê jy’t iemand lief, 
drup met die soetste heuning. Afrikaans is 
my kaalvoettaal waarin ek leer bid het en 
waarin ek werklik kan lééf!  Afrikaans is 
my vlerke ...



10. Redigering (editing)

• Gaan met potlood of ander kleur pen deur 
jou werk.

• Let op na kommas voor voegwoorde soos 
“want” en “maar”.

• Komma tussen twee gesegdes.

• Samestellings altyd een woord: 
grootmenswêreld

• Nie sms-taal nie, bv. da sta



Taalfoute

1. Ek het saam my onderwyser gepraat.

2. Alles wat ons op uitgemis het.

3. Dis iemand wie ek goed ken.

4. Meeste mens dink so.

5. Ek was gebore in Kaapstad, maar het 
opgegroei in Parow.

6. Ek wil iets spesiaal doen vir my land.



Spelfoute

1. London

2. Porselyn

3. Tennisrakket

4. Defnitief

5. Matriekulante

6. Interresant

7. Agressief

8. Hello, Ma!



Verbeter

1. Ek was so opgewonder
oor die vekansie.

2. Ek was 5 jaar oud.

3. Ons was oppad Woster
toe na my oupa-hulle toe.

4. Ek waardeur alles wat 
my famielie vir my doen.

5. My maats was vol
verassings.

6. Lees is meer
belangriker as tellevisie.

1. opgewonde

vakansie

2. vyf

3. op pad, Worcester, 
oupa-hulle

4. waardeer

familie

5. verrassings

6. belangriker, televisie


