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Tijdvak 2

Vrijdag 20 juni

10.00 – 12.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden.  

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. 
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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 DisneyQuest 

1p 1  Het zinnetje “siguieron ese consejo” (regel 9) verwijst naar het feit dat de ingenieurs van 
Walt Disney het park DisneyQuest … (vul deze zin aan).

Lees regel 1–20 (“El único … de ellas.”) 
1p 2  Waarom is DisneyQuest anders dan andere parken? 

1p 3  Waarom zijn er volgens regel 25–34 (“El parque … París”.) DisneyQuests gekomen in 
Orlando, Chicago en Philadelfia? 

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 regel 35–72 (“Si … demasiado.”). 
2p 4  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is. 

Schrijf daarna het nummer van elke bewering op, gevolgd door juist of onjuist.
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. 

1p 5  ¿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 6 ¿Qué se puede poner delante de “Una niña …” (línea 67)? 
A Claro que 
B Por ejemplo, 
C Por eso 
D Sin embargo, 

1p 7  ¿A quién se refiere “un usuario” (línea 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 8  ¿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. 
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Tekst 2 De la Politècnica a Australia en vehículo solar 

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

1p 9

A compraron 
B construyeron 
C estudiaron 
D probaron 

1p 10

A bastante costosa  
B demasiado dura 
C un éxito 
D una decepción 

1p 11

A ganemos otro premio 
B lleguemos sanos y salvos 
C no haga mal tiempo 
D no haya mucho tráfico 

1p 12

A a la creatividad 
B a la perseverancia 
C a nuestro conocimiento técnico 

1p 13

A A causa de esto, 
B Además, 
C A pesar de esto, 

1p 14

A Bajo un cielo nublado 
B Con viento contrario 
C En condiciones favorables 

1p 15

A conducirán por turnos 
B instalarán un piloto automático 
C no podrán conducir 

1p 16

A es complicado manejar 
B es muy fácil de conducir 
C resulta bastante peligroso 

Tekst 3 Maitena y sus mujeres alteradas 

1p 17  ¿Qué deseo expresa Maitena en el primer párrafo? 
A Cobrar fama internacional. 
B Pasar sus vacaciones en la costa. 
C Tener éxito con sus dibujos. 
D Vivir sin trabajar. 
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1p 18  ¿De qué tratan las líneas 11–16 (“Maitena ... Europa.”)? 
A El humor en las historietas de Maitena. 
B El tema con el que tiene éxito Maitena. 
C La calidad de los dibujos de Maitena. 

1p 19  ¿Qué describen las líneas 16–23 (“Su ... 2001.”)? 
A El éxito que tuvo Maitena con uno de sus dibujos. 
B Las muchas ofertas de trabajo que recibió Maitena algún día. 
C Una catástrofe técnica que le pasó a Maitena en un momento importante. 
D Una mala experiencia que tuvo Maitena al salir uno de sus dibujos. 

1p 20  Over welke “arte menor” heeft Maitena het in regel 28? 

1p 21  Waarom begon Maitena strips te tekenen, volgens alinea 3? 

Lees alinea 4. 
2p 22  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is. 

Schrijf daarna het nummer van elke bewering op, gevolgd door juist of onjuist.
1 Maitena vond het een ramp om voor de conservatieve krant La Nación te werken. 
2 Er zijn ook veel mannen die de strips van Maitena lezen. 
3 Vaak worden er strips van Maitena geweigerd omdat ze te kritisch zijn. 

Lees alinea 5. 
2p 23  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is. 

Schrijf daarna het nummer van elke bewering op, gevolgd door juist of onjuist.
1 Recepties zijn een inspiratiebron voor Maitena’s werk. 
2 Vrouwen praten meer over zichzelf dan mannen. 
3 Mannen praten het liefst over vrouwen. 
4 Maitena heeft een hekel aan vrouwen die roddelen. 

1p 24  ¿Qué se sabe acerca de Maitena por el párrafo 6? 
A Cómo es su ritmo de trabajo. 
B Cómo pasa su tiempo libre. 
C Cómo selecciona los chistes. 

1p 25  Van welk aspect van haar werk houdt Maitena niet, volgens regel 91–99 (“He tenido … 
caso”.)? 

1p 26  ¿Qué opina Maitena de la fama, según el párrafo 7? 
A Es un estímulo para seguir trabajando. 
B Es un obstáculo para su trabajo. 
C Le encanta que la gente la reconozca en la calle. 

Tekst 4 Fría pero no helada 

1p 27  Wat houdt de titel “Fría pero no helada” in? 
A een advies 
B een test 
C een vergissing 
D kritiek  
E reclame 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



300036  7 5 Lees verder

Tekst 5 Pregunta lo que quieras  

Uit de vragenrubriek van het tijdschrift Superpop zijn van enkele inzendingen de kopjes 
weggelaten en vervangen door letters. De kopjes zijn hieronder afgedrukt. 

1p 28  Zoek de juiste kopjes bij de vragen met antwoorden. Er is één kopje toegevoegd dat bij 
geen enkel vraag en antwoord hoort. Welke? 
1 Mi amiga sale con un chico 
2 Un amor de verano 
3 Él ni me ha mirado 
4 Ya no lo quiero 
5 ¡Sorpresa, sorpresa! 

Tekst 6 ¿Por qué triunfa el flamenco en la actualidad? 

1p 29  ¿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 30  ¿Qué se puede poner delante de “De Del Amanecer, …” (línea 11)? 
A En cambio, 
B Ni siquiera 
C Por ejemplo, 
D Por eso 

1p 31  Wat betekent “trataban de chalauras a la más mínima desviación,” (regel 28–29)? 
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 32  Waarom kreeg Enrique Morente problemen (regel 33)? 

Lees regel 36–47 (“No fue … Pedro Calvo.”). 
2p 33  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is. 

Schrijf daarna het nummer van elke bewering op, gevolgd door juist of onjuist.
1 De flamencomuziek werd door de jeugd van de jaren zestig en zeventig te exotisch 
   gevonden. 
2 Paco de Lucía en Camarón hebben de flamencomuziek vernieuwd. 
3 Paco de Lucía en Camarón waren de eerste flamencoartiesten met een grote aanhang 
   onder de jeugd. 

1p 34  ¿Qué es lo más importante para “los músicos de flamenco” (línea 58)? 
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 35 ¿Qué opina “Enrique Morente” (línea 63) del flamenco moderno? 
Es bonito pero 

A ha perdido la expresión intensa y dolorosa. 
B se ha adaptado demasiado al gusto de un público joven. 
C se ha hecho un poco afeminado. 
D se queda en un efecto barato. 
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“Las altas expectativas de ventas también pueden condicionar creativamente.”  
(regel 73–74) 

1p 36  Hoe legt Mario Pacheco deze zin uit in regel 74–81 (“En los … artista”)? 
De verwachte verkoopcijfers … de creativiteit. (vul de zin aan)

1p 37  ¿Qué función tiene el párrafo 6? 
… la opinión de “Mario Pacheco” (línea 81). 

A Apoyar 
B Condenar 
C Contradecir 
D Ilustrar 

Tekst 7 ¿Deben repasar los niños en verano? 

1p 38  Welk antwoord geeft de schrijfster op de vraag “¿Deben repasar los niños en verano?”? 
A Ja, want het schooljaar is te kort om leerstof te herhalen. 
B Ja, want zo kunnen de kinderen hun kennis op peil houden of aanvullen. 
C Nee, want de vakantie is om te ontspannen. 
D Nee, want de vakantie is om vriendschappen en familiebanden te verstevigen. 

Tekst 8 La conciencia del Nobel 

1p 39  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. 

Tekst 9 El Pepino volvió a las calles de La Paz 

1p 40  Wat verpestte het carnavalsfeest van La Paz? 
A Drankmisbruik. 
B Het harde optreden van de politie. 
C Het overdreven natmaken van de carnavalsvierders. 
D Te strenge gemeenteverordeningen. 
E Zware regenval. 
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 10 Concurso 

Tijdens je vakantie in Mexico heb je een serie foto’s gemaakt over de strijd om het bestaan 
van een Indianenfamilie. In een tijdschrift zie je een oproep voor een fotowedstrijd. Je kunt 
meedoen in drie categorieën. 

1p 41  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 42  Is hierover in de tekst informatie te vinden? 
Zo ja, schrijf op, in het Nederlands, wat de tekst hierover vermeldt. 
Zo nee, schrijf op nee. 

Tekst 12 Carnés Jóvenes, un … 

Juan Berrocal is 26 jaar en is baliemedewerker bij een bank. Hij zoekt in deze tekst of hij in 
aanmerking komt voor een kortingskaart voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, 
museumbezoek, enz… 

1p 43  Komt Juan Berrocal in aanmerking voor een kortingskaart? 
Zo ja, welke? 
Zo nee, schrijf op nee. 

Einde
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