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Afikaanse Letterkunde- en Kunskompetisie
ToekomsVonk NPC is ‘n organisasie wat hulle beywer vir, onder andere, die bev-
ordering van Afrikaans. Ons is dus opgewonde om ons tweede letterkunde-en 
kunskompetisie bekend te stel. ToekomsVonk teiken spesifiek Afrikaans medium 
LAERSKOLE vir hierdie kompetisie.

Ons wil u as bestuur dus vra om die leerders van hierdie kompetisie te vertel en 
aan te moedig om in te skryf.

Daar is twee kategorieë waarin deelgeneem kan word. Poësie of Kuns. Daar sal ‘n 
wenner, tweede en derde plek aangewys word vir elke kategorie, en ons nooi dus 
graag u skool se leerders uit om of ‘n gediggie of ‘n tekening te maak en in te skryf 
vir hierdie kompetisie.

Wenners sal per kategorie (poësie of kuns) per fase aangewys word.

FASES:
Grondslag (Graad 1 – Graad 3)
Intermediêre (Graad 4 – Graad 6)
Senior (Graad 7)

Die pryse sal soos volg aangewys word:
• Poësie kategorie: Wenner R1000, 2de plek R500, 3de plek R300.
• Kuns kategorie: Wenner R1000, 2de plek R500, 3de plek R300.

Hierdie jaar se tema is Afrikaanse SPREEKWOORDE. Kies een daarvan om oor ‘n 
gediggie te skryf of om oor te teken.

Spreekwoorde waaroor geskryf of geteken kan word is: (Kies slegs een)
• Husse met lang ore
• Alle grappies op ‘n stokkie
• Die aap uit die mou laat
• Heuning om die mond smeer
• Iepekonders hê 



Grondslag (Graad 1 - Graad 3)



Husse met lang ore  

Luka Strydom Gr 3

Terwyl die grootmense fluister
Is die kinders besig om af te luister
"Dis husse met lang ore!"
Het ek al gehoor vantevore 
 
Ek is nuuskierig om te leer
Hoekom moet Mamma en Pappa my keer?
Hoe sal ek weet om 'n grootmens te wees?
Moet ek dit dan in 'n handboek gaan lees?
 
Moet asseblief nie op kinders raas
Gee die husse nog 'n kans
Só sal ons in die lewe goed vaar 
En dit is wat ek aan die wêreld verklaar!
 



Husse met lang ore –

Deur Heidi Venter

“Husse met lang ore,” sê my ma altyd vir my
As ek uit hulle storietjies moet bly.
Husse met lang ore?
Waar is hulle gebore?
Miskien in die tuin...
En is hulle altyd in ‘n goeie luim?
Hoe lyk hulle tonge,
En doen hulle soms somme?
Hoe laat gaan hulle slaap,
En kan hulle ook ... gaap?
En as hulle te veel koekies verorber,
Word hulle dan ook ronder?
Ek
 sal seker
  vir altyd
   wonder...









Intermediêre (Graad 4 - Graad 6)



Sannie is “siek”

deur Annika Kloppers

“Môre mev van der Woudt,

wat is vandag met Sannie fout?”

“Goeie môre, dr. Frederik,

my Sannietjie is beslis olik. “

“Sy sê haar lyf gloei soos ‘n brandende sosatie,

met gesiggie asof dit ‘n oorryp tamatie.

Wakker geword en deur oë wat kole brand,

Het sy groot geskrik vir haar tien-vinger-hand.”

“Hoekom is die tuimeldroër in my maag nog nie klaar?” 

“Ek voel al meer en meer naar.”

Sannie lyk of sy gaan oorborrel,

Maar dr. Frederik vermoed ‘n slinkse gegorrel.

Hy kyk in haar oë, hy loer in haar neus,

Hy voel aan haar keel, en kan dit tog wees?

“Al wat Sannie sal laat ophou bewe,

is ‘n inspuiting op die agterstewe.”

Sannie spring op, so fris soos ‘n perd!

Haar iepekonders was nie die moeite werd.

“Net om een dag se skool te mis,

kry ék nie ‘n inspuiting nie, dis gewis!”                     



In die lokval van woorde

Amana Strydom

Ek hang aan jou lippe

Ek luister na elke woord

Ek gee nie meer om nie

Geen slegte gevoelens gaan voort

Jou woorde is soos suiker

Om jou voel ek goed

Gee net een komplimentjie

Dis al wat ek soek

Ek doen als wat jy sê

Ons is kop in een mus

Selfs sewe detensies

Kan my geluk nie blus

Al is jy hoe wonderlik

Is jou invloed vêr van gesond

Maar ek kan nie weerstaan nie

Jy smeer heuning om my mond









Senior (Graad 7)

Iepekonders Werk Wonders

Vir Simone 

Die skielike hoes

En daai krukdroë keel. 

Jou neus gaan woes

Dit raak net te veel! 

Rooi-rooi oë

En ‘n lyf wat pyn.

Heeltyd bewoë

Kry die dokter op die lyn!

Ek gaan my wiskunde toets mis.

Ju�rou sal verstaan.

Siekes moet rus,

Anders sal jy vergaan!

‘n Liggelowige ma,

Is die beste medikasie.

Niemand sal my pla

En niemand sal raas nie.

Maar eendag moet ek seker sê

Dat die dokter dink ek’s reg

Maar Iepekonders hê

Is nooit sleg.

Deur Stesha Behr

       



HUSSE MET LANG ORE     

(deur Ivan Thomas Olivier)

Hulle hap na elke woord  

Soos visse in n dam vol brood

Soos die chaotiese vrydag van swart

Gegryp deur die gulsigheid van elke hart

Vir die plesier van kennis en wysheid

In n wêreld van pyn en listigheid

 

Die woorde seil deur hul are

Behoed hulle van die Aarde se nare

Die woorde slinger deur hul woordeskat

en plaas nog n rat

Die oorlog van kennis

is die geveg om oorlewing 

 

Nog n werksgeleentheid weggevat

Vir te min ratte in die woordeskat

Blameer dit op die hus met die lang ore

Uit jou ma se luiheid was hy gebore

So gaan die kinderjare

'n Geveg vir rykdom en armoede

 

Verdoeselde, onontginde woorde

is husse met lang, lang ore

 

       



DIE TOETS!

Deur Jeanri Richter

Die toets! Ek het alweer nie geleer

en dis nou al die hoeveelste keer

want ek was mos weer heeldag op my foon

en het weer raas gekry in daai stemtoon

Ek kan eenvoudig net nie skool toe gaan

dink ek terwyl ek staar na die glimlaggende maan

Honderde verskonings vlieg deur my geheue

Watter een gaan ek vandag vir hulle gee

Waar daar ’n wil is, is daar ’n weg

Mamma, ek voel vreeslik sleg

Ai, my lief kind, wat makeer?

My maag is alweer so seer

Skoolgaan geld glad nie vir my

Kan ek nie net by die huis bly?

Lyk my mamma is nie oortuig

Sy weet ek het dit uit my duim gesuig

Sy weet dit is net iepekonders

Sy is so slim oor al my sondes



Ian van Brakel
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Chandler White


