
OPDRAG 8 B 

1. Doen Werkkaart 3: Die voegwoord (conjunctions – joining words) 

 in jou skrif (exercise book). 

2. NB: Leer Afrikaans Handbook and Study Guide, p24 tot p29 en die 

 aantekeninge (Opdrag: Verduideliking (the notes). 

3. Doen Funksionele Taalgebruik, bladsy 16 en 17: Taak 4: Pierce 

 hou ‘n partytjie, deel 3 

WERKKAART 3 

A. Groep 1- en groep 2- voegwoorde 

A1. Try to understand the sentence and the conjunction. 

A2. NB: Underline/ highlight the verb(s) in the second sentence. 

A3. Verbind die volgende sinne met die voegwoord tussen hakies. 

1. Ek speel dromme. My vriendin speel die kitaar. (en) 
2. Thandi oefen gereeld. Katie sing baie mooier. (maar) 
3. Ek gaan hospitaal toe. Ek is siek. (want) 
4. Ek het geslaag (to pass). Thabo het gedruip. (maar) 
5. Die gras het gegroei. Dit het baie gereën. (want) 
6. Hy loop kruppel. Sy voet is seer. (want) 
7. Ek speel dromme. My vriendin speel dromme. (óf …óf)  
8. Thabo was teleurgesteld (disappointed). Hy het nie sy doel bereik 

nie. (want) 
9. Thandi het gelê. Sylvia het gestaan. (en) 
10. Ek moes my bril opsit. Ek kon nie sien wat daar staan nie. (want) 
11. Jy het sy gevoelens seergemaak. Hy sal jou nie help nie. (daarom) 
12. Dit het koeler geword. Ons kan nou reën verwag. (dus) 
13. Ek sal die gedig lees. Jy moet luister. (dan) 
14. Jy moet die klavier speel. Jy moet die dromme slaan. (anders) 
15. Ek wil ook lekkers (sweets) koop. Ek het nie geld nie. (dog) 
16. Jy het nie geoefen nie. Jy mag nie speel nie (daarom) 
17. Die meisies het gesing. Die seuns het gesing. (sowel as) 
18. Die rugbyspelers drink water. Hulle speel verder. (daarna) 
19. Ek was siek. Ek kon nie skool toe gaan nie. (dus) 
20. Thandi het gelê. Sylvia het gestaan. (nóg …nóg) 
21. Jy moet gaan. Dit is koud. (al) 
 

B. Groep 3-voegwoorde 

B1. Try to understand the sentence and the conjunction. 



B2. NB: Underline/ highlight the verb(s) in the second sentence. 

B3. Verbind die volgende sinne met die voegwoord tussen hakies. 

 

22. Jy moet kom. Ek roep jou. (sodra) 
23. Hy het gesê. Hy het hard geleer. (dat) 
24. Hy sal kom. Jy nooi (to invite) hom. (mits) 
25. Hy leer fluks. Hy wil hierdie jaar slaag. (omdat) 
26. Ek moet Pretoria toe gaan. Dit is al laat. (alhoewel) 
27. Hy sal beloon word. Hy doen sy plig. (as) 
28. Hy hoes elke oggend. Hy rook te veel. (omdat) 
29. Hy het gegaan. Ek het hom gewaarsku. (alhoewel) 
30. Sy was laat vanmôre. Sy het te laat opgestaan. (omdat) 
31. Hy sal harder werk. Jy betaal hom meer. (as) 
32. Thabo sê. Andile wil vandag speel. (dat) 
33. Dit word donker. Die son gaan onder. (as) 
34. Sy sal jou help. Sy sal van jou hou. (omdat) 
35. Hy het gedruip. Hy het glad nie geleer nie. (omdat) 
 

C. Doen Funksionele Taalgebruik, bladsy 16 en 17: Taak 4: Pierce 

 hou ‘n partytjie, deel 3 

C1. Try to understand the sentence and the conjunction. 

C2. NB: Underline/ highlight the verb(s) in the second sentence. 

C3. Verbind die volgende sinne met die voegwoord tussen hakies. 

 

Don’t do No 4.11. and No 4.19.  

If you are adventurous, you may try it!  

 

 

 

 
 
 


