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Tijdvak 2

Vrijdag 21 juni

10.00 –12.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, 

redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 

gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 

gevraagd en je antwoordt met meer dan één 

zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 

beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 46 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 

Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Goomer, estrella de cine 

1p 1  ¿Qué se describe acerca de Ricardo y Nacho en las líneas 1–12 (“Aunque … gallina.”)? 

A Cómo llegaron a crear historietas juntos. 

B Para qué se fueron a Madrid. 

C Por qué inventaron a Goomer. 

1p 2  Hoe zou je “parón creativo” (regel 13) het beste kunnen omschrijven? 

A Als “artistieke verwijdering”. 

B Als “gebrek aan inspiratie”. 

C Als “kunstzinnig hoogtepunt”. 

D Als “tijdelijke onderbreking”. 

1p 3  ¿Qué se deduce de lo que dice Ricardo sobre Goomer en la frase “Es curioso … bien 

educado.” (líneas 23–29)? 

A A Ricardo le gusta más el Goomer de la historieta. 

B El Goomer de la película no tiene nada que ver con el de la historieta. 

C En la película Goomer es más bruto que en la historieta. 

1p 4  ¿Por qué “Los padres de la criatura están contentos del resultado de la película”  

(líneas 30–31)? 

La película 

A es una imitación exacta de sus historietas. 

B refleja bien sus ideas y su obra. 

C resulta ser una fuente de inspiración para su trabajo. 

1p 5  Wat vindt Ricardo jammer volgens regels 41–42 (“algunos … salido”)? 

A Dat de grappen in de film leuker zijn dan vele van zijn eigen grappen. 

B Dat er grappen in de film zitten die hij zelf ook best had kunnen gebruiken. 

C Dat vele van zijn grappen niet tot hun recht komen in de film. 

D Dat zijn leukste grappen gebruikt zijn voor de film. 

1p 6  ¿Qué se puede poner en lugar de “los marcianos iban a dar mucho juego” (línea 53)? 

Los marcianos 

A ayudarían mucho. 

B estarían muy contentos. 

C lo querían también. 

1p 7  Waarom is volgens regels 53–60 (“Se especializaron … así.”) het verhaal van Goomer nog 

niet afgelopen voor Ricardo en Nacho? 

1p 8  ¿Qué describen Ricardo y Nacho en las líneas 61–68 (“El carácter … cabina.”)? 

A Cómo decidieron cambiar el carácter de Goomer. 

B Cómo es que se hizo tan popular Goomer. 

C Cómo se fue desarrollando el personaje de Goomer. 
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1p 9  Hoe zou je Goomer aan de hand van de zin “Goomer es … alquilado.” (regels 68–71 ) het 

beste kunnen typeren? 

Goomer is een 

A aardige vent. 

B goedzak. 

C grapjas. 

D misdadiger.

E uitgekookte kerel. 

1p 10  Hoe is de relatie tussen Goomer en Elma? 

1p 11  ¿Qué se sabe de Elma por las líneas 73–78 (“Elma … sexy.”)? 

Es una mujer 

A emancipada. 

B peligrosa. 

C tradicional. 

Tekst 2 Goomer 

1p 12  Wat is de clou van deze strip? 

A De vrouw van Goomer wil nooit meer naar dit strand. 

B De vrouw van Goomer wil persé naar huis. 

C Goomer vindt dit strand maar niks. 

D Goomer wil nog niet naar huis. 

Tekst 3 DisneyQuest

1p 13  Het zinnetje “siguieron ese consejo” (regel 10) verwijst naar het feit dat de ingenieurs van 

Walt Disney het park DisneyQuest … (vul deze zin aan). 

Lees regels 1–20 (“El único … de ellas.”) 

1p 14  Waarom is DisneyQuest anders dan andere parken? 

1p 15  Waarom zijn er volgens regels 25–34 (“El parque…París.”) DisneyQuests gekomen in 

Orlando, Chicago en Philadelphia? 

A Om andere Disneyparken te ontlasten. 

B Om de inkomsten van het moederbedrijf te vergroten. 

C Om meer mensen te bereiken. 

D Om nieuwe attracties uit te proberen. 

Lees regels 35–71 (“Si … demasiado.”) 

2p 16  Geef daarna van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is. 

1 De centrale figuur in DisneyQuest is Mickey Mouse, net als in Disneyland. 

2 De bezoekers van DisneyQuest kunnen op een soort vliegend tapijt een gevoel van 

rondvliegen ervaren. 

3 De meeste bezoekers vonden de attracties van DisneyQuest eerst niet leuk. 

4 Naar aanleiding van reacties van bezoekers zijn er enige aanpassingen doorgevoerd in 

DisneyQuest.

Doe het zo: 

1 ….. 

2 ….. 

enzovoort 
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1p 17  ¿Por qué “los expertos debieron suavizar algunas situaciones” (líneas 66–67)? 

Algunas situaciones 

A aburrían a los visitantes. 

B causaron problemas. 

C eran demasiado violentas. 

D eran peligrosas. 

1p 18  ¿Qué se puede poner delante de “Una niña …” (línea 67)? 

A Claro que 

B Por ejemplo, 

C Por eso 

D Sin embargo, 

1p 19  ¿A quién se refiere “un usuario” (líneas 70–71)? 

A Al loro Yago.

B A un empleado del parque. 

C A uno de los amigos de Yago.

D A un visitante del parque. 

1p 20  ¿Qué se sabe por el párrafo 5? 

A Disney quería tomar parte en otras empresas. 

B DisneyQuest se realizó con la participación de algunas empresas. 

C Fue muy difícil reunir fondos para realizar DisneyQuest. 

D Varias empresas querían imitar DisneyQuest. 

Tekst 4 De la Politècnica a Australia en vehículo solar 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

1p 21

A compraron 

B construyeron 

C estudiaron

D probaron 

1p 22

A bastante costosa 

B demasiado dura 

C una decepción 

D un éxito 

1p 23

A a pesar de ser 

B gracias a que era 

C puesto que era 

D tal vez por ser 

1p 24

A ganemos otro premio 

B lleguemos sanos y salvos 

C no haga mal tiempo 

D no haya mucho tráfico 
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1p 25

A a la creatividad 

B a la perseverancia 

C a nuestro conocimiento técnico 

1p 26

A A causa de esto 

B Además, 

C A pesar de esto, 

D Aunque 

1p 27

A Bajo un cielo nublado 

B Con viento contrario 

C En condiciones favorables 

1p 28

A conducirán por turnos 

B instalarán un piloto automático 

C no podrán conducir 

1p 29

A es complicado manejar 

B es muy fácil de conducir 

C resulta bastante peligroso 

1p 30

A Curiosamente, 

B Por ello, 

C Por fin, 

D Sin embargo, 

Tekst 5 Fría pero no helada 

1p 31  Wat houdt de titel “Fría pero no helada” in? 

A Een advies. 

B Een test. 

C Een vergissing. 

D Kritiek. 

E Reclame. 

Tekst 6 Pregunta lo que quieras 

Uit de vragenrubriek van het tijdschrift Superpop zijn van enkele inzendingen de kopjes 

(titels) gescheiden van de vragen met antwoorden. 

1p 32  Zoek de juiste kopjes bij de vragen met antwoorden. Er blijft één kopje over. Schrijf de titel 

of het nummer van dit kopje op. 
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Tekst 7 ¿Por qué triunfa el flamenco en la actualidad? 

1p 33  ¿Qué se puede deducir acerca del flamenco por el primer párrafo? 

A Cada vez hay más grupos que se dedican al flamenco. 

B El flamenco se ha hecho más popular últimamente. 

C Hoy, el flamenco se ha hecho demasiado comercial. 

1p 34  ¿Qué se puede poner delante de “De Del Amanecer…” (línea 9)? 

A En cambio, 

B Ni siquiera 

C Por ejemplo, 

D Por eso 

1p 35  Wat betekent “trataban de chalauras a la más mínima desviación” (regel 24)? 

Dat de flamencokenners 

A alles veroordeelden wat afweek van de norm. 

B geen kritiek op de flamenco accepteerden. 

C welwillend stonden ten opzichte van vernieuwingen. 

D zangers die geen zigeuners waren niet serieus namen. 

1p 36  Waarom kreeg Enrique Morente problemen (regels 27–28)? 

2p 37  Lees regels 30–39 (“No fue … Pedro Calvo.”). 

Geef daarna bij elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is. 

1 De flamencomuziek werd door de jeugd van de jaren zestig en zeventig te folkloristisch 

gevonden. 

2 De Spaanse cultuur van de jaren zeventig belemmerde de populariteit van de 

flamencomuziek. 

3 Paco de Lucía en Camarón hebben de flamencomuziek vernieuwd. 

4 Paco de Lucía en Camarón waren de eerste flamencoartiesten met een grote aanhang 

onder de jeugd. 

Doe het zo: 

1. ….. 

2. ….. 

enzovoort 

1p 38  ¿Qué es lo más importante para “los músicos de flamenco” (línea 48)? 

A El contacto con el público. 

B El uso de instrumentos tradicionales. 

C La fidelidad a la tradición flamenca. 

D La intensidad emocional de la música. 

1p 39  ¿Qué opina “Enrique Morente” (líneas 52–53) del flamenco moderno? 

Es bonito pero 

A busca demasiado el efecto barato. 

B ha perdido la expresión intensa y dolorosa. 

C se ha adaptado demasiado al gusto de un público joven. 

D se ha hecho un poco afeminado. 

“Las altas expectativas de ventas también pueden condicionar creativamente.” (regels 61–62) 

1p 40  Hoe legt Mario Pacheco deze zin uit in regels 62–67 (“En los … artista”)? 

De verwachte verkoopcijfers …… de creativiteit. (vul de zin aan)
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1p 41  ¿Qué función tiene el párrafo 6? 

__ la opinión de “Mario Pacheco” (línea 68). 

A Apoyar 

B Condenar 

C Contradecir 

D Ilustrar 

Tekst 8 La conciencia del Nobel 

1p 42  Wat is het belangrijkste nieuws in dit bericht? 

Gabriel García Márquez 

A heeft een nieuw boek geschreven. 

B is depressief van heimwee naar Colombia. 

C krijgt een groot feest aangeboden in Colombia. 

D wil niet terug naar Colombia. 

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijhorende tekst raadpleegt. 

Tekst 9 Correo abierto 

Jannie Woudstra zoekt in een Spaans poptijdschrift een correspondentievriend of vriendin 

in Spanje. Zij heeft een voorkeur voor iemand die, net als zij, van uitgaan en van muziek 

houdt. 

1p 43  Beantwoordt een van de briefschrijvers aan de voorkeur van Jannie? 

Zo ja, schrijf zijn/haar naam op. 

Zo nee, schrijf op nee. 

Tekst 10 Concurso

Tijdens je vakantie in Mexico heb je een serie foto’s gemaakt van het dagelijks leven van 

een Indianenfamilie. In een tijdschrift zie je een oproep voor een fotowedstrijd. Je kunt 

meedoen in drie categorieën. 

1p 44  Kun je met deze foto’s meedoen aan de wedstrijd? 

Zo ja, onder welke categorie? 

Zo nee, schrijf op nee. 

Tekst 11 Junta de Andalucía 

Je maakt met je klas een rondreis door Andalusië. Er valt plotseling een excursie uit. Je 

leraar besluit om met jullie naar het archeologische complex “Madinat Al-Zahra” te gaan. 

Hij wil eerst weten of hij met een grote groep zomaar naar binnen kan. 

1p 45  Is hierover in de tekst informatie te vinden? 

Zo ja, schrijf op, in het Nederlands, wat er staat. 

Zo nee, schrijf op nee. 

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 12 ¿Cómo bañar a tu gato? 

Je hebt gehoord dat het baden van je kat helpt tegen vlooien. 

1p 46  Geeft de tekst hier informatie over? 

Zo ja, schrijf de eerste drie woorden op van de passage waarin dit staat. 

Zo nee, schrijf op nee. 

Einde 
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