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Opdrag 13 B VISUELE TEKSTE AFRIKAANS SONDER GRENSE, 

BLADSY 175 EN 176 

 

MEMORANDUM 

 

1. A: Erdeware: Le Creuset 

 B: Skoonheidsprodukte: Just Peachy 

 C:  Boeke: Lapa-uitgewers se Afrikaanse boeke 

 

2. A:  Erdeware: Almal wat daarvan hou om kos te maak en te  

  geniet. 

 B: Skoonheidsprodukte: Vroue (wat daarvan hou om goed wat 

  lekker reuk aan hulle liggame te smeer of in te bad) 

 C: Mense wat graag lees, veral Afrikaanse boeke 

 

3. A: Erdeware: Mense wat graag lekker eet en drink. Die  

  adverteerder sê dat jy met Le Creuset ‘n heerlike   

  koppie koffie met elegansie kan maak. 

 B. Skoonheidsprodukte: ‘n Vrou sal verleidelik en aantreklik  

  voel as sy hierdie produkte gebruik.  

 C. Boeke: Mense wat van boeke en lees hou. 

 

4. Informele taal, want dit lees makliker. 

 

5. Dit is ‘n oop vraag: Dit sal afhang van dinge waarvan jy hou. 

 

6. Dit is ‘n oop vraag: Dit sal afhang van dinge waarvan jy hou of nie 

 hou nie. 

 

 

Hoe goed verstaan jy die advertensies? (bladsy 176) 

1. Kleure: sigsintuig (oë) 

 Geure : reuksintuig (neus) 

 

2. Gehoor, smaak, maar jy kan jou tog verbeel hoe iets wat jy ken, 

 smaak. 
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3. Advertensie A: Warm kleure: rooibruin en oranje 

 Advertensie B: Oranje: die geur van ‘n vars perske 

 Advertensie C: Helder kleure om die aandag te trek. 

 

4. Ja 

 A.  Die rooi koppies simboliseer die koppie koffie wat ‘n mens 

  vroeg in die oggend drink as die son opkom. 

 B.  Pienk kleur pas by die “Just peachy”-lyfroom en badolie wat 

  geadverteer word.   

 C. Die kleure op die boeke pas by die woorde wat op die boek 

  geskryf staan. 

 

5. Ja, dit is helder, mooi kleure wat onmiddellik die leser se aandag 

 sal trek. 

 

6. Dit is oorspronklik en warm kleure.  Die kleure en die geure wat 

 gebruik word, pas by die produkte wat geadverteer word. 

 

7. ‘n Lekker warm koppie saam goeie vriend/ vriendin/ 

 Om stylvol en elegant soos die Franse te wees. 

 

8. Byvoorbeeld: Lyk en ruik so fris en vars soos ‘n geurige perske.  

 

9. a. Die helder kleure wissel mekaar af en fokus jou aandag  

  daarop. 

 b. Die verskillende lettergroottes en –tipes trek jou aandag na 

  die woorde toe. 

 c. Rooi, geel, oranje en bruin is warm kleure, terwyl blou- en 

  groenskakerings koel kleure is. 

   

 


