
172 Kwartaal 4 Week 3 en 4

Gebeure en bekendes 
in Suid-Afrika16

Luister en praat: ’n Groepbespreking

Kyk na die plakkaat van interessante gebeure die afgelope 
honderd jaar in ons land. Hou ’n groepbespreking daaroor. Dit lyk 
soos ’n tydlyn (timeline).

19
16

 Die eerste Afrikaanse tydskrif, De 
Huisgenoot, verskyn op 20 Mei om lesers 
te inspireer met inligting en vermaak.

19
35

 Die gholfspeler Gary Player word in 
Johannesburg gebore en hy word later ’n 
gholfl egende.

19
66

Die sangeres Miriam Makeba ontvang 
’n Grammy-toekenning vir die Beste 
Volksmusiek. Dié album het Zulu-, Sotho- 
en Swahili-liedjies op. Haar bekendste 
liedjies, “The click song”, “Malaika” en 
“Pata-Pata”, word treffers.

19
21 Die eerste Comrades-marathon word in 

Natal gehardloop.

19
34  Die Suid-Afrikaanse Lugdiens begin 

amptelik passasiers vervoer.

Luister en praat
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173Lesreeks 16: Gebeure en bekendes in Suid-Afrika

19
67

 Dr. Christiaan Barnard voer die eerste 
suksesvolle hartoorplanting in die wêreld 
in Kaapstad uit. 

20
12

 Adam Small, wat ’n bekende digter is, 
wen die Hertzogprys vir sy skryfwerk van 
meer as vyf dekades.

19
95 Die Springbokke wen die Rugby-

wêreldbeker op Ellispark, Johannesburg.

20
02  Mark Shuttleworth is die eerste Suid-

Afrikaner in die buitenste ruimte.

20
10 Die Wêreldbeker-sokkertoernooi word 

suksesvol in Suid-Afrika aangebied.

19
76

 Die SAUK saai die eerste keer op televisie 
uit. Die SAUK word nou die SABC (South 
African Broadcasting Corporation) 
genoem.

19
84

Die Nobelprys vir Vrede word aan biskop 
Desmond Tutu toegeken. In 1993 ontvang 
Nelson Mandela en F.W. de Klerk ook 
dié prys vir die vreedsame oorgang na 
demokrasie.

19
94  Die eerste demokratiese verkiesing word 

op 27 April gehou.

Luister en praat
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174 Kwartaal 4 Week 3 en 4

Post-luister: Soek die antwoorde so gou moontlik

1. Wanneer het die sangeres Miriam Makeba ’n Grammy-toekenning 
ontvang?

2. Wie het in 1967 die eerste hartoorplanting uitgevoer?

3. Watter tydskrif het in 1916 die eerste keer verskyn?

4. Wanneer vind die eerste demokratiese verkiesing plaas? 

5. Wat het Suid-Afrika met sukses in 2010 aangebied?

Luister en praat: ’n Voorbereide praa t   j ie

Kies enige van die gebeure waaroor jy in die tydlyn gelees het. 
Lewer dan ’n voorbereide praatjie van 2–3 minute daaroor.

Beplanning, navorsing en organisering
● Doen navorsing oor die gebeurtenis.

● Organiseer jou inligting samehangend. Kies 
hoofi dees en ontwikkel dit verder.

● Gebruik die korrekte styl en woordeskat.

Voorbereiding en aanbieding
● Gebruik die gepaste toon, oogkontak, 

gebare en tempo.

● Gebruik ’n doeltreffende inleiding en slot.

● Gebruik gepaste visuele hulpmiddels soos ’n 
plakkaat om jou praatjie te ondersteun.

Taal in konteks

Verdeel die afl eidings in ’n voorvoegsel, basisvorm en 
agtervoegsel.

Voorbeeld: bekende

Antwoord: be (voorvoegsel) + ken (basisvorm) + de (agtervoegsel)

1. ontvanger 3. gepaste 5. bespreekte

2. oorplanting 4. beroemde 6. inskrywing

Voorbeeld:

Taalstrukture en -konvensies

Luister en praat
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175Lesreeks 16: Gebeure en bekendes in Suid-Afrika

Skryf en aanbied: ’n Dagboekinskrywing

Beplanning/Pre-skryf

Lees die dagboek van ’n tienermeisie. Beantwoord die vrae.

1. Hoe weet jy dat die teks ’n dagboek is?

2. Kies die woord wat nie pas nie.

 Die skrywer voel dié dag (trots/ongelukkig/tevrede).

Skryf ’n konsep: Skryf nou self ’n dagboekinskrywing van 70 –80 
woorde lank.

Verbeel jou jy is Miriam Makeba of Mark Shuttleworth of Adam Small, 
of wie ook al, wat in hulle dagboeke skryf.

● Skryf die datum. Skryf in die eerste persoon. (Ek …).

● Vertel wat met jou gebeur het op dié belangrike dag en sê hoe jy 
gevoel het. (Skryf in die verlede tyd.)

Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied:
● Redigeer jou werk. Proefl ees dit vir spelfoute. Herskryf dit netjies vir 

aanbieding.

Taal in konteks: 
Woordeboekgebruik

1. Watter woordsoort is beroemd?
2. Gee die trappe van vergelyking 

van beroemd.
3. Voltooi die defi nisie: As jy beroemd 

is, is jy ______.
4. Gee die intensiewe vorm.

beroemd byvoeglike naamwoord 
(beroemde; beroemder, die 
beroemdste)

As jy beroemd is, is jy om ’n 
goeie rede baie bekend.  Nelson 
Mandela is beroemd [famous] omdat 
hy ’n goeie leier was.

Intensiewe vorm: wêreldberoemd

1. Hoe weet jy dat die teks ’n dagboek is?

4 Desember 1967

Liewe Dagboek

Vandag het ons land geskiedenis gemaak! Dr. Christiaan Barnard, bekende hartchirurg, 
het die eerste suksesvolle hartoorplanting in die wêreld gedoen. Al die koerante was vol 
daarvan. Die mense kon oor niks anders praat nie ... Sjoe! My hart wou bars van trots 
oor dié nuwe hart. Dr. Chris Barnard is my held! Wat ’n besondere dag.

Taalstrukture en -konvensies

Skryf en aanbied
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176 Kwartaal 4 Week 3 en 4

Taal in konteks

  Redigeer die volgende teks.

in 1921 word die eerste comrades marathon van 
pietermaritzburg na durban gehardloop dit is ’n 
ultra marathon en strek oor 90 km. 48 drawwers 
het ingeskryf maar net 34 het weggespring en net 
16 mense het die marathon voltooi bill rowan was 
die eerste wenner in 1921 vandag is dit ’n groot 
gebeurtenis op die suid afrikaanse sportkalender 
en duisende atlete skryf daarvoor in
(Deur die skrywer)

 Lees die teks en voer die opdragte uit.

Gary Player is op 1 November 1935 in Johannesburg gebore. 
Hy is een van die bekendste gholfspelers van Suid-Afrika en het 
nege wêreldkampioenskappe gewen. Hy het al meer as 15 miljoen 
kilometer gereis en word steeds as een van die beste sportmanne 
ooit beskou. Hy het al ongeveer 300 gholfbane regdeur die wêreld 
ontwerp. In 1974 is Gary in die World Golf Hall of Fame ingelyf. Hy 
word as een van die beste gholfspelers van alle tye gereken en het 
165 gholftoernooie op ses kontinente oor ses dekades gewen. Wie 
sou dít ooit kon dink toe klein Gary gebore is?
(Deur die skrywer)

1. Haal ’n woord uit die teks aan vir die omskrywings:
a) plekke waar ’n mens gholf speel   b)   tien jaar

2. Voltooi die antwoorde in die ontkennende vorm.
a) Speel jy gholf? Nee, …
b) Ken jy iemand wat gholf speel? Nee, …
c) Het jy al ooit ’n gholfbaan ontwerp? Nee, …

3. Soek antonieme in die teks vir die volgende 
woorde.
a) gesterf b)   minder c)   slegste

4. Gee sinonieme vir die volgende woorde.
a) beroemdste b)   omtrent c)   dwarsoor

5. Is Wie sou dít ooit kon dink toe klein Gary 
gebore is? ’n gewone vraag of ’n retoriese 
vraag waarop jy nie ’n antwoord verwag nie?

A

B

Jy moet 10 
hoofl etters, 4 
punte aan die 

einde van sinne, 
1 komma voor ’n 
voegwoord en 
3 koppeltekens 

invul.

Taalstrukture en -konvensies
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177Lesreeks 16: Gebeure en bekendes in Suid-Afrika

Lees en kyk: ’n Koerantberig

Lees die koerantberig en beantwoord daarna die vrae.

Die Comrades-koning en die 
veldloopkoningin

Sarel van der Walt
DURBAN – Bruce Fordyce (56),
negemalige wenner van die 
Comrades-marathon van 
89 kilometer tussen 
Pietermaritzburg en Durban, 
het gister die laaste stuk van 
dié marathon saam met nog ’n 
legende van Suid-Afrikaanse 
atletiek, Zola Budd (46) 
gehardloop.

Dit was Fordyce se 30ste en 
laaste Comrades en Budd se 
eerste. Budd het die wêreld-
kampioenskap vir veldloop (cross 
country) twee maal gewen, maar 
nog nooit die beroemde Comrades-
marathon gehardloop nie.

“Noem my nou Comrade 
Zola,” sê die moeë Zola. “Ek en 
Bruce het mekaar 30 km voor die 
einde gekry. Hy het met krampe 
(cramps) gesukkel en ek met lae 
bloedsuiker (low bloodsugar). 
Ons het besluit om mekaar tot 
by die einde te help. Dit was ’n 
ongeloo� ike ervaring om saam 

met hom te kon hardloop,” het 
Budd gesê.

Dit was aangrypend toe dié 
grotes van Suid-Afrikaanse 
atletiek die eindstreep hand aan 
hand oorsteek. Hulle is luid 
toegejuig.

“Veral die laaste honderd meter 
sal ek altyd onthou. Dit was magic 
om dit saam met Bruce Fordyce te 
doen,” sê Zola trots.

(Uit: Beeld, 3 Junie 2012)

Bruce Fordyce, die Comrades-
koning, soen Zola Budd, die 
kaalvoet wonderkind van Suid-
Afrikaanse atletiek, nadat hulle 
gister saam-saam oor die 
Comrades-wenstreep is.

Lees en kyk
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Kwartaal 4 Week 3 en 4178

Post-lees: Hoe goed verstaan jy die berig?

1. Lees die titel van die berig. Wie is die a) “Comrades-koning” en 
wie is die b) “veldloopkoningin”?

2. Hoeveel keer het Bruce die Comrades-marathon gewen?

3. Kies die regte antwoord tussen hakies (antonieme).

 Die 2012-wedloop was vir Bruce die a) (eerste/laaste) keer wat 
hy die Comrades gehardloop het. Vir Zola was dit haar b) (eerste/
laaste) keer.

4. Skryf die getal en die afkorting voluit.
Die Comrades-marathon is 89 km lank. Bruce en Zola het die 
laaste 30 km saam gehardloop. 

5. Albei atlete het probleme gehad. Noem elkeen se probleem.

Taal in konteks

 Verbeter die spelling van die woorde.

Die 1. moee Zola Budd het 2. gese: “Dit was 
ongeloofl ik.” Sy en Bruce Fordyce, die 3. Suid 
Afrikaanse koning van die Comrades het 
4. saam saam by die wenstreep aangekom. 
Albei atlete is 5. wereldberoemd.

 Kies die regte vraagwoord tussen hakies 
om die vrae te vra.

1. (Wie/Wat) is bekend as die “veldloopkoningin”? Zola Budd

2. (Wie/Wat) het Zola Budd en Bruce Fordyce saam 
gehardloop? Die Comrades-marathon

3. (Hoeveel/Hoekom) keer het Bruce die Comrades gewen? 
Nege keer.

 Skryf die sinne in die indirekte rede.

1. Bruce sê: “Dit was moeilik, want ek het met krampe gesukkel.”

2. Zola sê: “Ek het moeg geraak, want my bloedsuiker was laag.”

3. Bruce sê: “Ek en Zola het mekaar tot aan die einde gehelp.”

4. Zola sê: “Noudat ek ook die Comrades gehardloop het, kan 
julle my Comrade Zola noem.”

A

B

C

Voeg 2 kappies, 
2 koppeltekens en 
een deelteken by.

Taalstrukture en -konvensies

Lees en kyk
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Lees en kyk: ’n Gedig

Pre-lees: Waar was jy tydens die Sokkerwêreldbeker in 2010?

Tydens lees: Lees die gedig en beantwoord daarna die vrae. 

 Julie 2010
1. Julie twintig tien
 Daar’s ’n Sokkerwêreldbeker om na uit te sien.
 “Feel it! It’s here!”
 Almal voel die heerlike atmosfeer.

2. Is Bafana Bafana op die baan
 so fi ks dat hulle hulle man kan staan?
 Teen die Brasiliane en die Italianers,
 die Franse en Spanjaarde …
 Al die vinnige manne met die harde baarde
 oefen al vir maande.

3. Die land se stadions is gelukkig betyds gereed:
 Dis waar die spanne gaan kragte meet.
 Nelson Mandelabaai, Port Elizabeth;
 Kaapstad-stadion, Moederstad;
 Soccer City, Soweto;
 Moses Mabhida, Durban – 
 noem maar op, almal wat jy kan.

4.  Die ondersteuners swaai die vlae van hul lande.
 Almal vat mekaar se hande.
 As die mense op die vuvuzelas blaas,
 maak dit ’n allemintige geraas.

5. Die spelers op die stadions se velde
 word ons almal se helde!

6. In sulke tye soos die wêreldbeker
 weet ons dít, vir seker:
 Sport kan mense met mekaar verbind
 en hulle so vir ’n rukkie vreugde en vrede laat vind.

Lesreeks 16: Gebeure en bekendes in Suid-Afrika

(Deur die skrywer)

Lees en kyk
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Post-lees: Vrae oor die kenmerke van ’n gedig

1. Hoeveel strofes is daar?

2. Watter woorde rym met:

a) tien e) gereed i) velde

b) “It’s here” f) Durban j) wêreldbeker

c) baan g) lande k) verbind

d) Spanjaarde h) blaas

3. Haal een versreël uit die laaste strofe aan waar alliterasie 
gebruik word. Watter konsonante word herhaal?

4. Wat is die hoofgedagte of tema van die gedig?

Taalpret: ’n Blokkiesraaisel

Lees die leidrade en voltooi die blokkiesraaisel (spelling).

Af:

2. Meer as een land.

3. Die plekke waar almal bymekaar kom 
om na wedstryde te kyk.

4. As ’n sokkerspeler ’n doel aanteken, is 
hy almal se h_____

5. Die spel wat elf spelers 
met ’n ronde bal speel.

7. Antoniem van verloor.

2 3

1 V L 4 S

5 H

S

6 W

7

W

8 O

Dwars:

1. Meer as een vlag.

5. Baie (span).

6. Die naam van die prys 
wat die wenspan sal 
wen.

8. Die Afrikaanse woord 
vir supporters.

Taalstrukture en -konvensies

Lees en kyk
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Luister en praat: Rolspel: ’n Onderhoud

Verdeel in groepies van twee. 
Leerder 1 is die joernalis en 
leerder 2 is Karen Zoid. Die 
joernalis voer ’n onderhoud 
van 8–10 minute met 
Karen Zoid. Geniet dit!

Lees en kyk: ’n Plakkaat

Soeklees die inligting op die plakkaat en beantwoord die vrae so 
gou moontlik.

1. Wie tree by die konsert 
op?

2. Watter instrument speel 
sy? ’n Klavier of ’n 
kitaar?

3. Waar en wanneer tree 
sy op?

4. Noem twee maniere hoe 
jy kan bespreek.

5. Waarom, dink jy, is die 
konsert se naam “Zoid 
Afrika”?

6. Waarom, dink jy, is 
daar sterre en harte 
aan die bopunt van die 
tekening?

7. Is die plakkaat vir jou 
treffend? Let op die 
uitleg, styl en lettertipe.

Saterdagaand, 20:00

Bespreek by: 021 998 8776 of 
info@diemeul.co.za

Lesreeks 16: Gebeure en bekendes in Suid-Afrika

R120 
per persoon

Die Meul-Teater

Karen Zoid 
is sedert 2001 

’n bekende 
Afrikaanse 
rocksanger.

(Deur die skrywer)

Luister en praat

Lees en kyk
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Skryf en aanbied: ’n Plakkaat

Maak jou eie plakkaat van enige beroemde persoon. Onthou, beplan 
eers die plakkaat deur dit te ontwerp. Besluit watter visuele materiaal 
jy gaan gebruik. Besluit wat jy gaan skryf en hoe jou opskrif gaan lyk. 
Maak seker dat jy alles reg spel en netjies en aantreklik aanbied!

Taal in konteks

In 1995 is die Wêreldbeker-rugbytoernooi in 
Suid-Afrika gehou. Op 24 Junie 1995 het Suid-
Afrika in die � naal teen Nieu-Seeland gespeel. 
Die eindtelling was 15–12 in Suid-Afrika se guns. 
President Nelson Mandela, met ’n Springboktrui 
en -pet, het die trofee aan die Suid-Afrikaanse 
kaptein, Francois Pienaar, oorhandig.
(Deur die skrywer)

 Leer die volgende oor deelwoorde.

Werkwoord Swak verlede 
deelwoord
(letterlike betekenis)

Sterk verlede 
deelwoord 
(fi guurlike betekenis)

breek

buig

opwen

gebreekte (glas)

gebuigde (draad)

opgewende (horlosie)

gebroke (hart)

geboë (hoof)

opgewonde (skare)

 Gebruik  om … te  (die infi nitief).

Voorbeeld:  Die rugbyspelers sien uit daarna …
Antwoord:  Die rugbyspelers sien uit daarna om rugby te speel.
1. Die toeskouers kyk na die wedstryd. 

Die toeskouers is besig …

2. Die skeidsregter moet die fl uitjie 
blaas. Dit is nodig vir die 
skeidsregter …

3. Enige sportman hou van wen. 
Enige sportman hou daarvan …

A

B

Kwartaal 4 Week 3 en 4

Taalstrukture en -konvensies

Skryf en aanbied
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Hersiening: Wat ken jy nou?

 Kies die korrekte woord uit die blokkie vir die omskrywing.

1. Dit wat die wenner van ’n sporttoernooi kry.

2. Die persoon wat sy span lei.

3. Die punte aan die einde van ’n wedstryd.

4. ’n Resies oor ’n lang afstand.

 Voeg  om … te  op die regte plekke in.

1. Ek hou daarvan (Adam Small se gedigte lees) 
(om … te)

2. Dit is belangrik (hard oefen) vir ’n 
marathon (om … te)

 Skryf die sinne in die indirekte rede.

1. Bruce sê vir Zola: “Ek is baie trots op jou.”

2. Zola sê vir Bruce: “Jy het my baie gehelp.”

 Skryf die sinne in die ontkennende vorm.

1. Het jy al ooit die Comrades gehardloop? Nee, …

2. Lewe dr. Chris Barnard nog? Nee, …

 Kies die korrekte voornaamwoorde tussen hakies.

1. Mark Shuttleworth is bekend. (Hy/Sy) het ’n sukses van 
(sy/haar) lewe gemaak.

2. Miriam Makeba is ’n sangeres. (Hy/Sy) ontvang ’n 
toekenning vir (sy/haar) musiek.

3. (Wat/Watter) tydskrif het in 1916 vir die eerste keer verskyn?

4. (Wat/Wie) het in 1984 die Nobelprys vir Vrede gewen?

 Redigeer die sinne (spelling, skryftekens, leestekens).

die wereld beker sokker-toernooi is in 2010 in 
suid afrika gehou daar was sokker spane van 
oor die heele wereld wat almal teen mekaar 
moes meeding sjoe dit was opwindend

A

B

C

D

E

F

trofee    marathon    eindtelling    kaptein    

Taalstrukture en -konvensies
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