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LES 21 : TAAL : VOEGWOORDE ( CONJUNCTIONS) 

INSTRUKSIES 

1.Skryf hierdie werk in jou skryfboek. Gebruik ‘n woordeboek om betekenisse 

van die woorde te leer. 

ONTHOU 

1.Voegwoorde word gebruik om sinne te verbind. (Conjuctions are used to join 

sentences.) 

2.Die woordorde na die sin is nie altyd dieselfde nie .Dit kan op drie groepe 

geskryf word. (The word order of the second sentence changes according to 

the group of the conjuctions) as follows: 

GROEP 1 : Daar is geen verandering in woordorde nie (There are no change to 

the word order) soos in die voegwoorde EN , MAAR ,DOG , WANT, OF. 

bv, Ek wil dadelik eet ,want ek is honger. 

GROEP 2: Die werkwoord kom direk na die voegwoord (The verb comes 

directly after the conjuction soos DUS ,DAAROM, DAN , DERHALWE, TOE, 

DAARNA. 

bv.Ek is honger , dus wil ek dadelik eet. 

GROEP 3 : Die werkwoord gaan na die einde van die sin.(The verb goes to the 

end of the sentence) soos DAT, OMDAT, 

SODAT,NADAT,TERWYL,AANGESIEN, ALHOEWEL. 

bv, Ek wil dadelik eet omdat ek honger is. 

3. Verbind die sinne hieronder met die voegwoorde tussen hakies .(Join the 

sentences below with the conjunctions in brackets) 

3.1. Mev.Helmley bemaak geld aan honde .Sy is jammer vir hulle. ( aangesien) 

3.2. Die poedel dra ‘n halssnoer .Haar eienaar bederf haar. (want) 

3.3. Mev.Helmley het haar poedel lief. Sy laat haar miljoene dollars erf.(daarom) 

3.4. Die wind waai die aand. Dit is koud. (dus) 

3.5. Hulle slaan hulle tente vinnig op . Hulle maak ‘n vuurtjie. ( daarna) 



3.6. Die seuns slaap uiteindelik baie lekker. Dit is veilig en warm. (omdat) 

3.7. Hulle kry die tent in ‘n boom. Die tent is baie nat. ( maar) 

3.8. Hulle besluit. Hulle gaan slaap in die skuur. ( dat) 

3.9. Dannie kul vir Dawid . Hulle het nie ‘n geskrewe kontrak nie. (omdat) 

3.10. Die Springbok hou die bal trots vas. Hulle het gewen. ( dus ) 

MEMO : VOEGWOORDE 

3.1.Mev. Helmsley bemaak geld aan honde aangesien sy jammer vir hulle is. 

3.2. Die poedel dra ‘n halssnoer, want haar eienaar bedorf haar. 

3.3.Mev.Helmley het haar poedel lief ; daarom laat sy haar miljoene dollars erf. 

3.4.Die wind waai die aand , dus is dit koud. 

3.5.Hulle slaan hulle tente vinnig op daarna maak hulle ‘n vuurtjie. 

3.6.Die seuns slaap uiteindelik baie lekker omdat dit veilig en warm is. 

3.7.Hulle kry die tent in ‘n boom, maar die tent is baie nat. 

3.8.Hulle besluit dat hulle in die skuur gaan slaap. 

3.9.Dannie kul vir Dawid omdat hulle nie ‘n geskrewe kontrak het nie. 

3.10. Die Sprinbok hou die bal trots vas , dus het hulle gewen. 


