
Voorsetsels

Prepositions



Voorsetsels – posisie, verhouding

• op (on top of)

• onder

(underneath)

• voor (in front of)

• agter (behind)

• langs (next to)

• met (with)

• vir (to)

• aan (to)

• teen (against)

• om (around)



Manneken

Pis



Manneken Pis het ’n staf … sy

hand.



Hy het ’n snaakse hoed … sy

kop.



Hy dra niks … sy Skotse rokkie

nie.



Hy staan … die Suid-Afrikaanse

vlag.



Hy het ’n Dracula-kleed … sy

skouers.



STROKIESPRENT

STROKIESPRENTKARAKTERS



Aangename kennis! Ek is Grapjas Smurf en woon in België. Van die bekendste 

strokiesprentkarakters is geskep deur Belgiese stripkunstenaars. Ek sal jou jou meer 

van ons Smurfs vertel terwyl jy die voorsetsels in die volgende sinne neerskryf:       



1. Die Smurfs is ’n skepping

van die Belgiese

stripkunstenaar, Peyo.

2. Smurf is die Nederlandse

vertaling van die Franse woord

Schtroumpf.

3. Ons is blou fiktiewe

karakters wat in sampioene

woon. 

4. Op ons koppe dra ons wit, 

keëlvormige pette wat vryheid

simboliseer.

5. In Smurftaal vervang ons

dikwels die werkwoorde en

selfstandige naamwoorde met 

die woord “smurf”. 



1. Jy herken Oupa Smurf … sy rooi broek,

rooi mussie en lang, wit baard.

2. Al die Smurfies is dol … Smurfien … 
haar blonde hare en mooi glimlag.

3. Nutsman Smurf se hande staan … niks

verkeerd nie.

4.Musieksmurf se gebrek … talent maak

dat die ander smurfe wegvlug as hy begin 

speel. 

5. Babasmurf is nooit … sy rammelaar nie.



België
Hier woon die Belge.

Hulle praat Nederlands en Frans.



Nederland
Hulle is Nederlanders.

Hulle praat Nederlands.



hagelslag
sjokoladevlokke muise



BOTERHAM

SANDWICH

TOEBROODJIE





Wafels
Brusselse wafels stroopwafels





peuselkos, kitskos aartappelskyfies



Takeaways



Takeaways - wegneemetes

krokette worsrolletjie



Uitsmijter -

uitsmyter

Snert (erwtensoep) 

- ertjiesop



Maatjesharing – fresh herring



Die koningsgesin eet Burger King.





Voornaamwoorde

Pronouns



1. Persoonlike voornaamwoord –
personal pronoun

• Die persoonlike voornaamwoord word gebruik in die plek

van mense, diere en dinge en kan die onderwerp of die 

voorwerp van ’n sin wees. Voorbeelde:

• Onderwerp: Ek, jy, hy, sy, ons, julle, hulle eet graag

krokette.

• Voorwerp: Mamma laat my, jou, hom, sy, ons, julle, hulle

nie toe om aartappelskyfies te maak nie.



2. Besitlike voornaamwoord -

possessive pronoun

• Die besitlike voornaamwoord dui besitting aan. 

Voorbeelde:

• Dit is my, jou, sy, haar, ons, julle, hulle aartappelskyfies

en krokette.

• Die aartappelskyfies en krokette is myne, joune, syne, 

hare, ons s’n, julle s’n, hulle s’n.



3. Betreklike voornaamwoord – relative 

pronoun

Die betreklike voornaamwoord staan nie net in die plek van 

die selfstandige naamwoord nie, maar het ook betrekking

daarop. Voorbeelde:

• Die ou wat so smul aan die pannekoek, is my nefie.

• Die gereg waaroor almal in Sewende Laan so 

opgewonde is, een van Hilde se ontbytskeppings.

• Let op die verskil tussen oor wie en waaroor.



4. Vraende voornaamwoord – question word

Die vraende voornaamwoord staan aan die begin van ’n 
sin, dikwels in kombinasie met ’n voorsetsel. Voorbeelde:

• Wie hou van Brusselse spruitjies?

• Watter wafel is vir jou die lekkerste?

• Waarmee sny jy jou kaas?



5. Die aanwysende voornaamwoord – this, 

that, these and those

Die aanwysende voornaamwoord tree nie op as 

plaasvervanger vir die selfstandige naamwoord nie, maar 

saam met hom. Voorbeelde:

• Daardie wafel is die grootste wat ek nog gesien het.

• Hierdie is die lekkerste drop wat ek nog geëet het.

• Probeer gerus dié sjokolade.



1. Wie is België se 

toekomstige koningin?

2. Vir prinses Elisabeth was dit ’n belangrike jaar waarin haar oupa

koning Albert II (79) om gesondheidsredes geabdikeer het.

3. Haar pa Philippe (53) het koning geword het en sy die kroonprinses –
die eerste in België se geskiedenis. 

4. En dit lyk of die meisie (12) goed opgewasse sal wees vir dié taak. 

5. Haar ma, koningin Mathilde (40), is veeltalig en het Elisabeth 

aangemoedig om, behalwe vir Frans, ook Nederlands te leer praat.

6.     Maar tdaar is geen kans dat sy grootkop kan kry nie – haar broers, 

Gabriel (10) en Emmanuel (8) en kleinsus, Eléanore (5) sorg dat sy plat 

op die aarde bly. 


