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Om ’n vlieёr te vlieg   
 
Wanneer die weer lekker is, is dit groot pret om ’n vlieёr te vlieg. Dit help as daar ’n ligte wind waai. ’n 
Sterk wind kan egter die vlieёr wegwaai. 
 
Soek ’n wye oop plek. Jy wil nie bome, kragdrade of verkeersligte in die pad hê nie. Jou vlieёr kan 
daarin vassit. As jou vlieёr vassit, vra ’n grootmens om te help. Moenie probeer om dit self af te haal 
nie. Maak ook seker daar is niks waaroor jy kan struikel nie. Wanneer jy jou vlieёr in die lug dophou, 
sien jy dalk nie wat op die grond is nie. ’n Oop sportveld, of stuk veld, of ’n strand sal dalk die beste 
werk.  
 
’n Vlieer vlieg wanneer die wind dit oplig. Daar is ’n tou aan die een kant vasgemaak en ’n stert aan 
die onderkant. Die stert help om dit in die lug te laat balanseer en maak die onderste helfte swaarder 
as die bokant. Jou werk is om aan die tou vas te hou en die vlieёr in die lug te hou. 
  
Om jou vlieёr in die lug te kry, moet jy met jou rug teen die wind staan. Hou vas aan die bol tou. Lig 
die vlieёr sodat die wind daarteen waai. As dit nie dadelik opstyg nie, hardloop in die wind in. Hou die 
heeltyd dop wat agter jou aangaan om te sien wat die vlieёr doen. Hoe meer skiet jy aan die tou gee, 
hoe hoёr kan die vlieёr vlieg. Hou styf vas aan daardie bol tou! Soms kan die vlieёr hard trek, so jy 
moet al jou krag inspan.  
 
Met jou eerste probeerslag, kan jou vlieёr dalk op die grond neerstort. Nadat jy so bietjie geoefen het, 
sal jy verbeter en die vlieёr in die lug kan hou.  
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Om ’n vlieёr te vlieg   
 
Wanneer die weer lekker is, is dit groot pret om ’n vlieёr te vlieg. Dit help as daar ’n ligte wind waai. ’n 
Sterk wind kan egter die vlieёr wegwaai. - 30 
 
Soek ’n wye oop plek. Jy wil nie bome, kragdrade of verkeersligte in die pad hê nie. Jou vlieёr kan 
daarin vassit. As jou vlieёr vassit, vra ’n grootmens om te help. Moenie probeer om dit self af te haal 
nie. Maak ook seker daar is niks waaroor jy kan struikel nie. Wanneer jy jou vlieёr in die lug dophou, 
sien jy dalk nie wat op die grond is nie. ’n Oop sportveld, of stuk veld, of ’n strand sal dalk die beste 
werk. - 116 
 
’n Vlieer vlieg wanneer die wind dit oplig. Daar is ’n tou aan die een kant vasgemaak en ’n stert aan 
die onderkant. Die stert help om dit in die lug te laat balanseer en maak die onderste helfte swaarder 
as die bokant. Jou werk is om aan die tou vas te hou en die vlieёr in die lug te hou. - 179 
  
Om jou vlieёr in die lug te kry, moet jy met jou rug teen die wind staan. Hou vas aan die bol tou. Lig 
die vlieёr sodat die wind daarteen waai. As dit nie dadelik opstyg nie, hardloop in die wind in. Hou die 
heeltyd dop wat agter jou aangaan om te sien wat die vlieёr doen. Hoe meer skiet jy aan die tou gee, 
hoe hoёr kan die vlieёr vlieg. Hou styf vas aan daardie bol tou! Soms kan die vlieёr hard trek, so jy 
moet al jou krag inspan. - 272 
 
Met jou eerste probeerslag, kan jou vlieёr dalk op die grond neerstort. Nadat jy so bietjie geoefen het, 
sal jy verbeter en die vlieёr in die lug kan hou. - 303 
 
(Aangepas/vertaal van: © 2021 Scholar Within, Inc.         ScholarWithin.com) 

Vrywaring: Let asb daarop dat hierdie teks direk uit Engels vertaal is, en dus woordeskat kan 

bevat wat in Afrikaans as makliker of moeiliker beskou word vir die aangeduide 



ouderdomsgroep. Pas asb die berekening van die WPM dienooreenkomstig aan, deur 

byvoorbeeld woorde wat te moeilik is, a.g.v. die vertaling, nie as deurslaggewend te gebruik vir 

die WPM nie.  

 
 


