
SPRING – FANIE VILJOEN 

OMSLAG 

1. Hoe word die titel van die roman in die omslag uitgebeeld? 

2. Gee die 

2.1 letterlike ;  

2.2 figuurlike betekenis van die titel. 

3. Watter verskillende kunsmedia word deur die omslag uitgebeeld? 

4. Lewer kommentaar daarop. 

 

HOOFSTUK 1  

1. Watter tipe verteller kom in hierdie roman voor? 

2. Gee die kenmerke of voordele van bostaande verteller. 

3. Waarom, dink jy, het die skrywer vir elke hoofstuk ook ‘n subtitel ingesluit? 

4. Watter geskenk kry Rudi vir sy verjaarsdag? 

5. Wie van Rudi se vriende vier saam met hom sy verjaarsdag? 

6. Watter tatoë motief wil Lize aan haar skouer laat tatoeër? 

7. Kies die regte woord tussen hakies. Lize se ma en Rudi keur tatoës (goed / af) 

8. Gee ten minste twee redes waarom Lize nie in Rudi belangstel nie. 

9. Voltooi: Rudi is …………………….. verlief op Lize. 

10. Waarmee vergelyk Rudi Lize se glimlag. 

11. Watter sport beoefen Rudi? 

12. Gee een karaktereienskap van Rudi. Gee ‘n bewys vir jou antwoord. 

 

HOOFSTUK 2 

1. Gee die uitdrukking wat beteken dat Rudi as vleuel vinnig op die rugbyveld is. Haal vier 

agtereenvolgende woorde as antwoord aan. 

2. Verwys na die subtitel. 

Watter antwoord pas die beste by die subtitel? 

 



Steven is  

A. in sy noppies met Rudi se verjaarsdag geskenk. 

B. jaloers op Rudi se verjaarsdag geskenk. 

C. geïrriteerd op Rudi se verjaarsdagpartytjie. 

D. verlief op Lize. 

3. Gee ‘n rede vir jou antwoord in vraag 2. 

4. Watter karaktereienskap leer die leser van Steven uit hierdie hoofstuk. Motiveer. 

 

HOOFSTUK 4 

VRAAG 1 : KONTEKSTUELE VRAE 

Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord dan die vrae wat daarop volg. 

 

 

 

1.1 Waar speel die bostaande toneel af? 

1.2 Wie is Riana? 

1.3 Watter woord dui ‘n wending aan, met ander woorde Rudi gaan tog Steven se plan goedkeur? 

1.4 Waarvoor het Riana Rudi se wagwoord gebruik? 

1.5 Wat was die gevolg van haar optrede? 

1.6 Wie se plan is dit om Riana skrik te maak? 

1.7 Hoe gaan bostaande persoon Riana skrikmaak? 

1.8 Hoekom sê bostaande persoon dat Riana na die video-opname wêreldberoemd gaan word? 

1.9 Wat wil die bostaande persoon met sy plan bereik? 

1.10 Waarom voel Rudi baie skuldig nadat sy geheime op die lappe gekom het? 

VRAAG 2 

2. Verwys na die subtitel. 

2.1 Hoe leer die leser deur na die subtitel te verwys Rudi ken? 

2.2 Dink jy Rudi se optrede is regverdig? 

2.3 Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Maar dan dink hy aan die vorige week. Riana het sy facebook 

password gekry. Op sy SuperRugbywedstrydrooster. Toe gebruik sy 

dit. 



 

HOOFSTUK 5 

Voltooi Steven se voorgestelde plan om Riana met vuurwerke skrik te maak. 

Gebruik telkens ‘n gepaste woord uit die woordelys 

 

 

 

• Rudi moet agter  die rankplante 5.1 …………………………….………… 

• Hy moet dan die video-kamera aanskakel en alles 5.2…………………………….………… 

• Steven gaan 5.3 …………………………………………….. deur die tuin sluip. 

• Hy tree baie 5.4 ………………………………..….. by die 5.5…………………………..….. en roosbome op.  

• Steven sal dan die klappers by die visdam se 5.6……………………………..… aansteek. 

• Daarna sal hy die klappers op die 5.7 ………………………………. laat val  

waar Riana op die 5.8………………………………….. sit en lees. 

• In Riana se 5.9………………………………… sal sy in Steven se arms vas hardloop. 

• 5.10 ………………………………………. is sy verlief op Steven en beskou hom as haar  

5.11 ………………………………………………………. 

5. 12 Vervang telkens die onderstreepte woord(e)met ‘n korrekte antwoord. 

Rudi dink Steven is briljant …………………………………………. omdat sy plan nie gaan werk nie. Hy glo 

Steven gaan in die tronk …………………………… beland. Hy  raai ……………………. die kykers (aan) om nie 

hierdie plan met hul susters te probeer nie. 

5.13 Sê of die volgende stellings Waar of Onwaar is. Motiveer telkens jou antwoord. 

5.13.1 Die klappers haak aan  Steven se broeksak vas. 

5.13.2 Steven val opsetlik vir ‘n tweede keer in die visdam. 

5.13.3 Steven se plan het gewerk, want Riana het groot geskrik. 

5.6.1  Verduidelik die begrip ironie. 

5.6.2 Gee ‘n voorbeeld van ironie uit hierdie hoofstuk. 

 

 

redder / oombliklik / wegkruip / afneem/ kruietuin/  skok / versigtig /  

riete / plaveisel / ongesiens /  tuinbank 



 

HOOFSTUK 6 

1. Watter stylfiguur kry jy in die subtitel? 

2. Waarna verwys 

2.1 Treffers 

2.2 Trefslae 

3. “Sy plan het skeefgeloop. Steven glimlag tevrede.” 

     Waarom sal jy Steven se oprede as ironies beskou? 

4. Wie is Steven se teikengroep vir die videos op Youtube? 

5. Verskillende karakters het verskillende reaksies op die video van die vuurwerke op Youtube. 

Gee die reaksie van 

5.1 Lize 

5.2 Riana 

5.3 Rudi se ma op hierdie video. 

6. Watter bewys is daar dat die meeste kykers die video geniet het? 

7. Watter karaktereienskap beeld Rudi se ma uit? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

8. Haal ‘n gepaste sin wat aandui dat Marco se naam vir Rudi hoendervleis gee, aan. 

 

HOOFSTUK 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Wie verteenwoordig die bostaande foto? 

7.2 Waarmee ry hierdie persoon? 

7.3 Gee ‘n bewys uit die  foto vir jou antwoord in vraag 7.2. 

7.4 Watter reaksie  wys die volgende persone toe hulle bostaande persoon vir die eerste keer sien? 

7.4.1 Lize 

7.4.2 Steven 

7.5. Watter hoërskool woon bostaande persoon by? 

7.6 Gee twee voorbeelde dat die bostaande persoon windmakerig, opstandig, roekeloos en  
       uitdagend voorkom. 
 
7.7 Wat is die rede vir bostaande persoon se besoek? 

 7.8 Pas die beste beskrywing by die regte karakters. 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFSTUK 8 

8.1 Gee ‘n breedvoerige verduideliking van die subtitel. 

8.2  

 

 

 

 

Verwys na die bostaande teks. 

8.2.1 Wie is die spreker(s)? 

8.2.2 Watter uitroep verwys na pyn of dat iemand seerkry? 

8..2.3 Watter uitroep word gebruik as jy jou misnoeë uitspreek? 

8.2.4 Haal die woord aan wat verwys na iemand wat mal of iets gevaarliks gaan      

KARAKTERS BESKRYWING 

7.8.1 Lize A. Dink nie sy vriend is talentvol nie; eerder dom 

7.8.2 Steven B. Opgewonde oor Marco se voorstel vir video-

opname. 

7.8.3 Rudi C. Voel bly oor Marco se kompliment. 

 D. Gaan video’s meer gevaarlik maak. 



        aanvang. 
 

 

 

 

8.3 

 

 

 

 

8.3.1 Wie of wat is die vidiote? 

8.3.2 Wie is die lede van hierdie groep? 

8.3.3 Waarvan is die naam afgelei? 

8.3.4 Dink jy dis ‘n gepaste naam? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

8.3.5 Wat is elke lid se rol in hierdie groep? 

 

8.4 Kies die regte antwoord.  

‘n (Nabyskoot, Volskoot, Verskoot, Kantelskoot) beeld Steven se rooi tone uit. 

 

HOOFSTUK 9 

9.1 Watter woord beskryf Steven as beroemd vir sy video oor muisvalle? 

9.2 Watter vergelyking word gebruik om te wys dat die video oor muisvalle vinnig deur die kykers 

op YouTube, Facebook en Twitter  gesien is? 

9.3 Watter waarskuwing gee Rudi se ma oor die video’s? 

9.4 Gee die naam van Rudi se gunsteling rockgroep. 

9.5  

 

 

9.5.1 Wie is die spreker? 

9.5.2 Hoe voel Rudi oor bostaande woorde? 

Die volgende video moet dinge ‘n 

stap verder vat. 



9.5.3 Verduidelik die onderstreepte gedeelte. 

 

 

HOOFSTUK 11 

11.1 Voltooi: Die titel TEËSPOED verwys na die video-opname wat gaan ………………. loop. 

11.2. Waarom het Steven nie voortgegaan om die hele situasie op video op te neem nie? 

11.3. Wat was die doel van  die “planke” en “bakstene” in die video? 

11.4. Lees die onderstaande uittreksel deur en beantwoord dan die vrae wat daarop volg. 

Marco kondig die video aan. 
Hy is vol bravade. 
Hy vra of Steven gereed is. 
Steven se kop sak. 
Hy skraap moed bymekaar. 
Toe laat wiel hy. 
 
11.4.1 Wie is die kameraman? 

11.4.2 Wie is die aanbieder van die video? 

11.4.3 Wie is die waaghals in die video? 

11.4.4 Waaroor gaan die video? 

11.4.5 Hoe dui Steven aan hy is gereed om verfilm te word? 

11.4.6 Haal die sin aan wat bewus dat Steven nie baie selfversekerd voorkom nie. 

11.4.7 Soek ‘n woord uit die uittreksel wat die volgende beteken:  grootprater (boastful). 

11.4.8 Kies die regte antwoord:  

    Die woord “wiel” verwys na Steven wat op die ( fiets/ skaatsplank/ wiele) beweeg. 

11.4.9 Sê of die volgende stellings Waar of Onwaar is. Motiveer jou antwoord. 

    4.9.1Steven het geen beserings tydens die video-opname opgedoen nie. 

    4.9.2 Die slang is giftig. 

11.4.10 Beskryf kortliks Marco se houding en karaktertrek wanneer hy die slang se kop tot    
               teen sy eie kop sit en met Steven en Rudi praat. 
 

 

 

 



HOOFSTUK 12 

12.1 OM TE VERDRINK IN OLD SPICE 

12.1.1 Wat is Old Spice? 

12.1.2 Wat word bedoel met “ . . . verdrink in Old Spice” ? 

12.1.2 Dui die ironie van die subtitel aan. 

12.1.3 Watter positiewe effek het Old Spice vir Steven? 

12.2 Hoe verskil Steven en Lize se houding en siening van Marco van mekaar? 

12.3 “Vandag het ek baie goeie nuus. BAIE goeie nuus.” 

12.3.1 Wie is die spreker? 

12.3.2 Hoekom word die woord “baie”  in hoofletters geskryf? 

12.3.3 Na watter goeie nuus verwys die bostaande persoon? 

 

HOOFSTUK 13 

13.1 Op watter twee maniere  ignoreer Rudi vir Marco? 

13.2 Verduidelik: Rudi se verjaarsdag geskenk het ‘n skeur in sy verhouding met Steven     
         veroorsaak. 
 
13.3 Stem jy  met die subtitel van hierdie hoofstuk saam? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

13.4 Gee een voorbeeld van ‘n  

13.4.1 vervelige ; 

13.4.2 interessante video-opname indien jy ‘n video-opname moet maak. 

 


