
DIE DRIEHOEKIGE SIRKEL  
 
Voltooi die onderstaande vrae: 
 

HOOFSTUK 7 
 
1. Wat het aanleiding gegee tot Caro se gedagte op bl. 85: “In die stad sou niemand gewaag  

het om so met my te praat nie. Sy was altyd koel, kalm en in beheer, maar hier.?”  (1) 
2. Wat besluit Caro oor Steve toe sy nog in die stad was? Waarom?   (2) 
3. Dink jy ook dat mnr. Thompson vir George ‘n swak voorbeeld stel met sy rassistiese  

houding? Waaroor ontstel Caro haar so nadat George met haar praat op bl. 85 en 86? (3) 

4. Met wie gesels Caro oor haar plan om Steve te konfronteer?   (1) 

5. Caro se ma se woorde:”Vooruit gereken is dubbeld gereken.”, het ‘n invloed op  

 Caro se karakterontwikkeling. Haal ‘n sin aan om dit te staaf.   (1) 
6. Waarom voel die eetsaal vir Caro “soos ‘n plek vol landmyne”?   (1) 
7. Wat is mnr. Buys en die Beheerliggaam se siening oor borgskappe?    (1) 

8. Haal die woorde op bl. 89 aan wat Betsie gebruik het oor die krieketborgskap en 

   wat nou parallel loop met dieselfde ervaring wat Caro in die verlede gehad het.   (1) 
9. Watter ooreenkoms kan getref word tussen Caro se belewenis gedurende die revue uit  

haar verlede en dit wat sy tans met Salome beleef met die titel in gedagte?   (2)                                                              

10.    Haal ‘n reël op bl. 92 aan wat daarop dui dat Caro ‘n besluit geneem het oor ryk   

 mense se invloed op haar hoërskoollewe en dat sy nie nou aan hulle sal toegeenie.  (1) 
          [14] 
 

HOOFSTUK 8 

 
1. Wat besef Betsie toe sy die foto’s in die album sien? Waarom dink jy herken sy   

nie vir Caro op die foto’s nie?         (2) 

2. Hoe ken Salome en Marcia mekaar volgens Betsie? Watter rol speel die verbintenis  

in die uitbeelding van die boodskap in die roman?       (2)                                                            

3. Wat dink Caro toe sy hoor dat Steve en Marcia kinderloos is?     (2) 

4. Waarom word daar op die gedig wat sy met haar leerders behandel se woorde 

“The road not taken”, gefokus?         (2) 

5. Ten spyte daarvan dat Marcia en Caro saam op skool was, lyk dit nie of Marcia vir Caro herken 
nie. Hoe is dit moontlik?           (1) 

6. Haal ‘n sinsnede aan wat daarop dui dat Betsie twyfel of Caro vir Steve as borg 

    vir haar krieketspan sal nader.         (1) 

7. Waarom is Pieter, die seun wat in George se plek kan krieket speel, nie ‘n permanente 
oplossing vir haar krieketprobleme nie?        (1) 

8.  Waarom wil mnr. Buys hê dat Caro ‘n toegewing moet maak en George weer in die span moet 
neem? Hoe sluit sy siening by die boodskap in die roman aan?    (2) 

9. Haal ‘n sin aan wat daarop dui dat mnr. Buys tog vir Caro steun om nie aan George se pa se 
eise toe te gee nie.           (1) 

          [14] 

 
 
 
 
 
 



HOOFSTUK 9 
 
1. Hoe vaar Caro se krieketspan tydens hulle eerste wedstryd teen Hoërskool 

Louis Trichardt? Hoe hanteer Caro dit?        (2) 
2. Waarom dink jy het Steyn die wedstryd gaan kyk en nie plaas toe gegaan nie?   (2) 
3. Waarom ervaar Caro innerlike konflik oor die feit dat sy vir Steve as borg vir haar 

krieketspan wil laat optree?  Wat dink jy van Caro se uiteindelike besluit?   (2) 
4. Hoe het Salome op die dorp beland? Hoekom gaan sy nie terug stad toe nie?   (2) 
5. Hoe vererger Betsie Salome se vernedering oor Steyn wat nie in haar 

belangstel nie?           (1) 

6. Hoe staan Caro se kuiers op die plaas in kontras met hoe dinge by die skool is?   (2) 
7. Hoe tree meneer Buys teenoor Salome op ten opsigte van haar trompoppie- 

   probleem?            (1) 

8. Hoe help Gawie se krieketsketse vir Caro?   (1) 
9. Waarom is dit vir George ‘n groter straf om nie krieket te speel nie as wat sy 

uitlating vir die span is?          (2) 
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