
GRAAD 9 
Aktiwiteit 1 

Lees deur die begripstoets en antwoord die vrae wat volg. 

Afskrikmiddels teen slange – die feite 
(Weg!, 1 April 2020, Johan Marais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suid-Afrikaners gebruik ’n verskeidenheid goed as afskrikmiddels teen slange: 

Jeyes Fluid, Condy’s Crystals (kaliumpermanganaat), ou motorolie, motbolletjies, 

plante soos malva en wildeknoffel, asook kommersieel beskikbare afskrikmiddels 

wat die chemiese middel naftaleen bevat. 

Die gebruik van hierdie produkte is nie beperk tot Suid-Afrikaners nie – in lande 

soos die VSA en Australië word gewilde afskrikmiddels teen slange gemaak en 

gebruik. 

Ongelukkig is daar geen middel wat slange afskrik nie, ten spyte van die stories 

wat mense jou vertel. 

’n Klomp sogenaamde afskrikmiddels is in ’n laboratorium by die Universiteit van 

die Witwatersrand getoets. Navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat geen 

van dié middels ’n noemenswaardige uitwerking op slange het nie. 
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Frans Reynecke, ’n kenner aan die Universiteit van die Noordwes, het soortgelyke 

toetse in Limpopo gedoen. Die resultate is by ’n onlangse konferensie van die 

Herpetologiese Vereniging van Afrika bekend gemaak. 

Navorsers het 24 loklyne in die veld opgestel en dit bedek met verskillende stowwe 

waarvan sommige hierbo genoem word. 

Hulle het ’n metode genaamd gaschromatografie-massaspektrometrie gebruik 

om die doeltreffendheid van sekere reuke op slange te toets om te sien of hulle 

slange afskrik. 

Dié ingewikkelde woord verwys eenvoudig net na die twee instrumente wat hulle 

gebruik om die reuke te toets. 

Die eksperiment is vier keer herhaal en die resultate was duidelik – nie een van die 

sogenaamde afskrikmiddels het ’n noemenswaardige uitwerking op slange 

gehad of hulle uit ’n sekere gebied gehou nie. 

Ja, jy mors jou tyd om die middels op jou werf te spuit! 
 

Elektriese heinings maak dikwels slange dood – maar ook skilpaaie, krimpvarkies 

en ander klein wilde diere. Tog hou dit nié slange weg nie. 

’n Ander nuttelose toestel is die “slangskerm,” ’n ronde metaalstaaf wat deur 

sonkrag aangedryf word en waarvan die bopunt vibreer. Hierdie stuk toerusting 

is getoets en dit werk ook nie. 

Slange soek dikwels ’n skuilplek of hulle word deur kos gelok. As jy knaagdiere, ’n 

voëlhok, ’n hoenderhok, swembad of fonteintjie op jou erf het, is die kanse goed 

dat jy een of ander tyd ’n slang sal raakloop. 

As jy ’n slang teëkom, gee onmiddellik vyf treë agtertoe en hou die slang van ’n 

veilige afstand af dop. Bel ’n slangvanger; daar is landwyd meer as 500 
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geregistreerde slangvangers wat op die gratis app ASI Snakes bit.ly/snakebiteapp 

gelys is. 

Tensy jy opgelei is om slange te vang moet jy tog nooit probeer om dit self te doen 

nie! 

Beantwoord die volgende vrae 

1. Noem drie items wat mense dink as afskrikmiddels gebruik kan word vir 

slange. (1) 

2. Wat is die chemiese middel in sekere kommersiële produkte wat mense glo 

skrik slange af? (1) 

3. By watter twee universiteite is eksperimente gedoen om te toets vir wat slange 

afskrik? (2) 

4. Wie het die toetse in Limpopo gedoen? (Naam en van) (1) 

5. Wat is die metode se naam wat die wetenskaplikes gebruik het om die 

doeltreffendheid van sekere reuke op slange te toets om te sien of hulle slange 

afskrik. Gee ook die definisie vir hierdie metode. (2) 

6. Hoeveel keer is die eksperiment herhaal en wat was die gevolgtrekkig? (2) 

7. Maak ̀ n sin met die woord “noemenswaardig(e).” (1) 

8. Wat is ̀ n “slangskerm?” (1) 

9. Maak twee sinne wat die twee homonieme van “deur” duidelik 

maak. (2) 

10. Wat is `n sinoniem vir die woord “dikwels?” (1) 

11. Noem vier dinge in `n mens se erf wat jou kanse kan verhoog om `n slag teë 

te kom. (4) 

12. Skryf die verkleiningsvorm van “slang” neer. (1) 

13. Hoeveel geregistreerde slangvangers is daar landswyd? (1) 

[20] 
 
 
 

3 
 



Aktiwiteit 2 

Afkortings en Selfstandige naamwoorde 
 

1. Sit die blou woorde in `n afkorting om of sit die afkorting om in sy volle woord. 
 

2. Die geel woorde is voorbeelde van selfstandige naamwoorde. Identifiseer watter 

tipe selfstandige naamwoord dit is. 

(Let op as jy met die punte in afkortings werk.) 
 

 
1. 

a. 

b. 

2. 

Juffrou Basson het gesê sy het baie admin. om vanmiddag te doen. 
 
 
 
 
Bertus het vir Anine `n anonieme brief gekryf op Valentynsdag. 

(2) 
 
 
 
 

(2) 

a. 

b. 

3. 

 
 
 
Ek raak soms deurmekaar as my ma ingewikkelde b.nw. gebruik. 

 
 
 

(2) 

a. 

b. 

  

4. 

a. 

b. 

Zinzi maak haar bos hare elke dag in dieselfde haarstyl vas. (2) 



5. Die resep vir `n wortelkoek sê ek moet eers die meel weeg deur middel (2) 

van `n skaal gebruik te maak. 

a. 

b. 

6. Ek is ongelooflik opgewonde oor die eksp. wat die NW meneer vandag in 
klas gaan doen. (2) 

 

a. 

b. 

7. Stefan het gisteraand gedroom dat hy in `n boord perskebome stap (2) 

iewers in Engeland. 

a. 

b. 

8. My vriende wil môre Stellenbosch toe gaan i.p.v. Kaapstad. (2) 

a. 

b. 

9. Die kaptein van die boot seil vlugtig oor die water. (2) 

a. 

b. 

10. Die vrou het net `n paar meter geloop om `n liter water te gaan haal by die 

rivier. (2) 

a. 

b. 

TOTAAL: 20 
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