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Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.
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TEKST 1 
 

1p  1 Wat wordt er in dit bericht gezegd over inbrekers? 
A Ze kregen een stroomstoot toen ze over een hek klommen. 
B Ze namen het beveiligingssysteem en een schuur compleet met inhoud mee. 
C Ze probeerden gestolen spullen te verkopen aan de eigenaar ervan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST 2 
 

1p  2 Waarom was de vader van Alexandra zo woedend? 
A Een aap had zijn nieuwe auto beschadigd. 
B Hij reed bijna een aap dood. 
C Zijn kinderen lachten hem uit omdat hij schrok van een aap. 
 

 
 

Electric shock
A builder spent £800 on an 
electric fence to keep 
thieves out, only to have it 
stolen. Colin Auther, of 
Teignmouth, Devon, 
installed the fence after 
losing building material 
worth £5,000. The thieves 
switched the fence off and 
stole it, along with a 12ft 
shed and all its contents. 
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TEKST 3 
 

1p  3 Op het internet kon je je mening geven over het gebruik van mobiele telefoons. 
Hieronder zie je een aantal reacties. 

   Wie is het meest positief over zijn mobiele telefoon? 
A Ashley Howard 
B BlueCamel 
C NeuroMuse 
D Sky585 
 

$50 gift certificate* with select 
AT&T Wireless Services plans 
online.   *Click for details. 
 
 

Are cell phones cool?  
 
 
Ashley Howard  
3/8/01 5:13:09 PM 
Cell phones get on my nerves sometimes. Especially if people call too much. 
 
 
BlueCamel  
3/8/01 5:14:09 PM 
I don't have a cell phone because why would I want my parents to be able to get in touch 
with me all the time. 
 
 
NeuroMuse  
3/8/01 5:05:53 PM 
I guess a cell would be good in an emergency, but other than that they are SO annoying,  
I hate it when people are driving and talking at the same time…. I almost got in a wreck 
with someone that was doing that. 
 
 
Sky585  
3/8/01 12:46:11 PM 
There's no way I could live without my cellphone. I like the idea of being able to make a 
call any time you need to. 

RANDOM

POLL 
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TEKST 4 
 

1p  4 Waarom heeft het huis van Angela en Christian Hesketh een tijgerprint? 
A Een vriend had dat voor de grap gedaan toen ze op reis waren. 
B Ze deden mee aan een wedstrijd: "Wie heeft het origineelste huis?" 
C Ze hadden dat laten doen omdat ze gek zijn op wilde dieren. 
 
. 

Going  
wild! 
Newly-weds Angela and Christian 
Hesketh were in for a surprise when 
they returned from their 
honeymoon … their house had 
been painted in tiger stripes! It 
didn’t take them long to work out 
who the painting joker was because 
their good friend and best man at 
the wedding, Kevin Butler, is a 
painter and decorator! The couple 
didn’t know what to say when they 
first saw their striped house and 
didn’t find it funny after their long 
journey back from the Caribbean. 
But now they have got used to the 
animal-print art and have decided 
to keep the stripes! 
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TEKST 5 
 

1p  5 Je wilt gaan kamperen in Wales en kijkt in een boekje met campings. Je zoekt een 
camping die zo dicht mogelijk bij het strand ligt. 
Welke camping kies je? 
A Greenacres Holidaypark 
B Oxwich Camping Park 
C Meadow Farm Camp Site Park 
D Kilnpark Holiday Centre 
 

A       B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        D 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Peaceful country setting four miles from Saundersfoot with
the whole of Pembrokeshire easily accessible for your
enjoyment. Small, clean, safe and friendly, this immaculately
maintained park is run under the personal supervision of its
proprietors. Greenacres offers exceptionally high standards at
reasonable prices with luxurious twelve foot wide caravans,
fully equipped for your comfort. Pamper yourself with the
Greenacres experience. 
 

 

GREENACRES 
HOLIDAYPARK 

 0870 195382 MORFA BYCHAN

Open March 
to October 

Total no. of 
pitches: 45 

Rates per week (statics): 
Min: £100 – Max: £360 

 
 
 

Fax: 01792 860510  Email: oxwichpark@aol.com 
 

 
 

 
 

OXWICH 
CAMPING PARK 

 01792 860315 OXWICH 

Near to Tenby, 
Saundersfoot, Oakwood 
and Folly Farm to name 
but a few. Set in over 12 
acres it’s ideal for getting 
away from it all. Phone for 
a brochure. 

Open March 
to November

Total no. of 
pitches: 145 

Rates per night (tourers/tents): 
Min: £8 – Max: £12.50 

Rates per week (statics): 
Min: £90 – Max: £340 

 
 
 

Station Road, Manorbier, Pembrokeshire SA70 7SN 
Fax: 01442 871203  Email: www.british.holidays.co.uk 

 

 
 

 
 

 

KILNPARK HOLIDAY 
CENTRE 

Open March to
October 31 

Total no. of 
pitches: 151 

 0870 242567 TENBY 

Rates per night (tourers):  
Min: £10 – Max: £15 

Rates per week (statics):  
Min: £125 – Max: £475 

Kilnpark holiday centre is one of
Wales’ leading family-operated
parks, set in ten acres of rolling
parkland. The facilities are second
to none with licensed club with free
nightly entertainment, indoor
heated swimming pool, tennis
court, gym, sauna, sun beds. The
village of Manorbier is only 1½
miles with castle and sandy beach,
Tenby 4¼ miles. Touring pitches
with excellent shower facilities. To
receive a copy of our colour
brochure please write, ring or e-mail. 

 
 
 

Northcliffe, Tenby, Pembrokeshire. SA70 8AU 
Fax: 01834 843486   Contact: Arnold & Diana John 

 

 
 

 
 

MEADOW FARM 
CAMP SITE PARK 

 01834 844829 TENBY 

Small peaceful friendly 
family-run site, nearest 
site to beach and town 
approx five minutes walk. 
Panoramic views over 
bay, Caldey Island and 
Tenby. Early booking 
advisable. S.A.E. for 
brochure. 

Rates per night (tourers/tents): 
Min: £8 – Max: £10 

Open April to 
October 

Total no. of 
pitches: 28 
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TEKST 6 
 

 
 

3p  6  Geef van elk van de vijf onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is, 
volgens de tekst. 

   1  Meneer Wick wist niet dat zijn hond Gizmo in de tas zat. 
2  Meneer Wick had de hond gekocht voor £45 in Tenerife. 
3  Meneer Wick moest voor de rechtbank verschijnen. 
4  Meneer Wick moest een boete betalen. 
5  Er wordt een nieuw  baasje voor Gizmo gezocht. 
Omcirkel in je uitwerkboekje ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

 

 

The dog who showed up on an 
airport X-ray machine 

 
 

1 THE AIRPORT security officials at 
London Airport couldn’t believe their eyes 
when they looked at the monitor of their X-

ray machine. On the screen, crammed into a 
small piece of hand luggage, they clearly 
saw the outlines of a dog! 

2 The dog – who is the size of a big cat – 
was being smuggled out of Britain in a bag 
by Michael Wick from Germany. He had 
brought the animal, which he called Gizmo, 
into Britain when he came back from 
Tenerife. 

3 Mr Wick was imprisoned for a day and 
ordered to pay £45. He had to appear before 
the court in Crawley charged with illegally 
importing a dog. 

4 Gizmo who looked unharmed by his 
cramped journey, is being cared for at the 
British Airways animal holding centre at 
Gatwick. The officials are now trying to find 
a new home for him.

Gizmo: He was carried in hand luggage 
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TEKST 7 
 

1p  7 Waarvoor is de crème uit onderstaande advertentie bedoeld? 
A een droge huid 
B schaaf- en snijwonden 
C spierpijn 
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TEKST 8 
 

 

Can’t stop now – I’m on a roll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Rodriguez on one of the many high points of his continuing battle in Blackpool to hold on to his roller-

coaster-riding record 

 

 Richard Rodriguez, 39, from Miami is very 
tired but he keeps going. He has already broken 
the world record for riding a roller coaster, but 
he won’t get out of his carriage at Blackpool 
amusement park. At the same time Normand 
St Pierre is riding a roller coaster in Montreal, 
trying to break the world record too. “That roller 
coaster in Montreal is a killer,” says Rodriguez. 
 The wind blows away his words as the roller 
coaster car makes a dip. “I can’t say when I will 
stop. First I have to know what St Pierre is 
doing.” Mr Rodriguez’s supporters are keeping 
an eye on his rival via the Internet but there’s no 
sign that St Pierre is giving up. 
 The roller coaster marathon started in 
Blackpool on 18 June when Rodriguez, who has 
held the world record since 1994, began a non-
stop ride with only a five-minute break every 
hour. St Pierre started his record attempt in 
Montreal 48 hours later. 
 Rodriguez broke the world record last 
Wednesday, but he’s still on the ride which throws 
him 70ft into the air and then drops him to 
ground level, reaching speeds of 35 miles per hour. 

 He gets about five hours’ sleep per night in the 
carriage which has been specially changed for 
him. He can stretch his legs because the iron bar 
in the middle is removed and two side panels 
have been put in so his belongings won’t fall out. 
 There is plenty of foam-rubber and a piece of 
canvas to protect him during the night. He wears 
ear plugs to be sure he gets some sleep. In the 
morning he spends about an hour – all his five-
minute breaks put together – out of the carriage 
to take a hot shower and eat breakfast. He eats 
snacks and other meals on the ride. He reads 
newspapers between dips when his carriage is 
not going so fast. 
 “The weather hasn’t been too kind,” Rodriguez 
said, looking tired and worn out. “I haven’t been 
getting a lot of sleep because of the wind and 
rain.” He was afraid of roller coasters as a child 
but overcame the fear at the age of 16, when he 
made a ride in Coney Island. He set his first 
roller coaster record on that same day in 1977. 
 
 ‘The Independent’ 
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TEKST 8 CAN’T STOP NOW – I’M ON A ROLL 
 

1p  8  Wat is de overeenkomst tussen Richard Rodriguez en Normand St Pierre volgens 
alinea 1? 

 
 

1p  9 Hoe blijft Richard Rodriguez op de hoogte van de prestaties van zijn concurrent St Pierre 
in Montreal volgens alinea 2? 
A Er is regelmatig telefonisch contact met St Pierre. 
B Hij volgt dagelijks de tv-beelden van het evenement. 
C Zijn fans houden via de computer bij hoe het met St Pierre gaat. 
 
 

1p  10 Op woensdag heeft Richard Rodriguez een nieuw wereldrecord gevestigd (regel 21). 
Waarom verlaat hij daarna de achtbaan nog steeds niet volgens alinea 2, 3 en 4? 
A Het record is nog niet officieel geldig. 
B Richard wil het oude record met ten minste 48 uur verbeteren. 
C St Pierre is nog bezig en kan het record van Richard dan weer verbeteren. 
 
 

2p  11 Het karretje waarin Richard zit, is speciaal aangepast voor hem. 
 Noem drie aanpassingen aan het karretje uit alinea 5 en 6. 

 
 

1p  12 Waarom draagt Richard Rodriguez oordopjes volgens alinea 6? 
A Om beter te kunnen slapen. 
B Om contact te houden met zijn begeleiders. 
C Om naar muziek te luisteren. 
 
 

1p  13 Welke bewering over Richard Rodriguez is juist volgens alinea 6? 
A Na elk uur neemt hij vijf minuten pauze om zijn benen te strekken. 
B Na ieder uur gebruikt hij vijf minuten om wat te eten en te drinken. 
C ’s Ochtends gaat hij een uur uit het karretje om zich te wassen en te eten. 
 
 

1p  14 Welk probleem had Richard Rodriguez tijdens zijn recordpoging volgens alinea 7? 
A De slechte weersomstandigheden. 
B Het vastlopen van zijn karretje. 
C Zijn angst om in slaap te vallen. 
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TEKST 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A head teacher has been accused of 
discrimination because he has refused 
to allow girl pupils to wear trousers. A 
group of fifth-formers was sent home for 
breaking the ‛skirts-only’ rule for girls at 
Cleeve School in Gloucestershire. 

2 One of the protesters, Kerrie George, 
15, said: “At this time of year the 
weather is freezing. Skirts don’t offer 
much protection. All we want is to be 
allowed black trousers during the winter 
months. We’re not against school 

uniforms, we just want to be treated the 
same as boys.” 

3 Mr Brian Gardiner, head of the 
school said: “If the girls want to stay 
warm they can wear tights. Skirts look 
better on girls. A lot of the girls who wear 
trousers do not look tidy. Trousers can 
be part of the uniform, but only for boys. 

4 Our uniform is quite clearly defined – 
I don’t think we would allow boys to wear 
skirts. If parents want their daughters to 
wear trousers they should send them 
elsewhere.” 

 ‘The Weekly Telegraph’ 
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TEKST 9 GIRLS SENT HOME FOR WEARING TROUSERS 
 

1p  15  Waarom stuurde de directeur van ‘Cleeve School’ een aantal meisjes naar huis, 
volgens alinea 1? 

 
 

1p  16 Waarom protesteerden de meisjes volgens Kerrie tegen de schoolregel over kleding, 
volgens alinea 2? 
A Ze vonden de kleur van hun schooluniform erg lelijk. 
B Ze wilden net als jongens worden behandeld. 
C Ze wilden zich kleden volgens de laatste mode. 
 
 

1p  17 Wat was de reactie van de directeur, meneer Gardiner, over het onderwerp meisjes en 
broeken in alinea 3? 
A Hij vond dat veel meisjes er met een broek niet netjes uitzien. 
B Hij wilde er wel over nadenken om het schooluniform te veranderen. 
C In de winter zouden de meisjes wel een broek mogen dragen. 
 
 

1p  18  Wat moeten de ouders van meisjes doen als ze het niet eens zijn met de regel over 
kleding op ‘Cleeve School’ volgens alinea 4? 

 
 
 
 
TEKST 10 
 

1p  19 Waarom kreeg de hond Bully geen bekeuring voor het bijten van een jongen? 
A Omdat Bully niet leek op de hond die beschreven was. 
B Omdat de jongen niet zeker wist of Bully de dader was. 
C Omdat de rechter niet kon geloven dat zo'n lieve hond iemand zou bijten. 
 
 Heroes

When Bully the Staffordshire bull 
terrier faced a fine for biting a boy, 

his owner Denis Robertson 
persuaded the judge at Carlisle 
Crown Court to break the rules 
and meet the dog face to face. 

Bully showed just what a softy he 
is by rolling over and wriggling. 

Aaaah. But the judge then spotted 
Bully was black and white, not 

brown and white as he read in his 
papers, and Bully was sent off.
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TEKST 11 
 
 

GIRL GOT EARRINGS STUCK UP HER NOSE 
By a correspondent 

 
1 A 14-year-old girl 

from Cambridge, 
Rebecca Avis, had to 
undergo an operation 
because the two 
earrings she was 
wearing as nose studs 
got stuck in her 
nostrils. The earrings, 
which looked like 
studs, were fixed by 
magnetic backs. 

2 Rebecca got into difficulties when 
she put one earring on each nostril to 
make it look as if she had a pierced 
nose. When she took them away, the 
backs inside her nostrils shot together 
because of the magnetic force and 
disappeared up her nose. 

3 First she went to the doctor but he 
couldn't do anything and then she was 
sent to a hospital in Cambridge. There

they also failed to 
remove the studs, so a 
short operation was 
carried out. After the 
operation Rebecca's 
mother Joanne Avis 
criticized her daughter 
for wasting hospital 
time. Joanne said: “I’m 
just angry as other 
operations may have 

been cancelled because of her”. 
4 Joanne, who runs a beauty salon 

that pierces ears, but not noses said: 
“It’s all Rebecca’s fault because there is 
a clear warning on the label”. The £ 3.50 
earrings, with a flower design, were 
bought from a shop in Cambridge. They 
are imported from the United States and 
carry a warning saying ‘for use in ears 
only’.

 
 
 

1p  20 Waarom moest Rebecca geopereerd worden volgens alinea 1 en 2?
A De achterstukjes van haar oorbellen waren in haar neus vast gaan zitten. 
B Tijdens het zetten van een piercing werd haar neus beschadigd. 
C Ze had zich verwond door zelf met een oorbel een gaatje in haar neus te maken. 
 
 

1p  21 Waarom was Rebecca’s moeder Joanne boos volgens alinea 3? 
A Ze vond dat de operatie erg onzorgvuldig was uitgevoerd door het ziekenhuis. 
B Ze vond dat het veel te lang had geduurd voordat iemand Rebecca had geholpen. 
C Ze vond het erg dat het ziekenhuis tijd had moeten verspillen aan Rebecca's operatie. 
 
 

1p  22 Waarom was Joanne zo boos op Rebecca volgens alinea 4? 
Ze was zo boos omdat 
A Rebecca oorbellen had gekocht van een slechte kwaliteit. 
B Rebecca zich niets van de waarschuwing op de verpakking had aangetrokken. 
C ze Rebecca al had gewaarschuwd dat neuspiercings gevaarlijk zijn. 
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TEKST 12 
 

1p  23 Je gaat naar de videotheek omdat je zin hebt in een spannende film. 
   Welke film kies je? 

A Stolen Hearts 
B Father Of The Bride Part 2 
C Virtuosity 
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TEKST 13 

 
‘Sugar’ 
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TEKST 13 MY BEST FRIEND SAVED ME FROM A BULLY 
 

1p  24 Wat wordt er in de inleiding en alinea 1 duidelijk over Lucy en Kashmir? 
A Ze waren al vriendinnen op de basisschool. 
B Ze werden dikke vriendinnen toen ze net in de brugklas zaten. 
C Ze werden vriendinnen nadat het pesten van Kashmir begon. 
 
 

1p  25 Waarom begon een meisje uit Kashmirs klas haar te pesten volgens alinea 2? 
A Kashmir had het meisje een keer uitgescholden. 
B Kashmir snapte eigenlijk niet waarom het meisje dat deed. 
C Kashmir zag er anders uit dan de andere meisjes. 
 
 

1p  26 Wat gebeurde er toen Kashmir het probleem had verteld aan een lerares volgens alinea 3? 
A De lerares deed er helemaal niets aan. 
B Het meisje begon Kashmir nog meer te pesten. 
C Het pesten werd een tijdje minder. 
 
 

1p  27  Wat is volgens Kashmir het ergste dat haar ooit is overkomen volgens alinea 4? 
 
 

1p  28 Wat heeft Lucy gedaan om het pesten te stoppen volgens alinea 5? 
A Ze heeft gedreigd de politie te bellen. 
B Ze heeft geprobeerd met het meisje te praten. 
C Ze heeft het meisje geslagen. 
 
 

1p  29 Bij wie vond Kashmir troost volgens alinea 6? 
A haar moeder 
B haar oma 
C Lucy 
 
 

1p  30 Waarom ziet Kashmir er nu niet meer tegenop om naar school te gaan volgens alinea 7? 
   Omdat het meisje dat haar pestte 

A uit haar buurt blijft. 
B van school is gestuurd. 
C zelf wordt gepest. 
 
 

2p  31  Waar kun je, volgens Kashmir, veel steun aan hebben als je wordt gepest, zie 
alinea 8? 
Schrijf twee dingen op. 
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TEKST 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  32  Geef van elk van de vier onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens bovenstaande tekst. 

1  Charlie duwde per ongeluk zijn zusje in het zwembad. 
2  Charlie wist dat zijn zusje niet kon zwemmen. 
3  Charlie duwde zijn zusje naar de kant. 
4  Moeder Alison sprong in het zwembad om te helpen. 
Omcirkel in je uitwerkboekje ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

LAD OF FIVE  
A POOL HERO 
BRAVE Charlie Armstrong has been
hailed a hero for saving his little sister
after she fell into the deep end of their
swimming-pool at home. 
 Quick-thinking Charlie, five, leapt into
action after hearing two-year-old Olivia
scream just before she went under. 
 He said: “I jumped in after her because
I know she can’t swim. I swam to her and
pushed her back above the water with my
knee and moved her to the side.” 
 He kept her head above the water until
mum Alison, 32, of Rayleigh, Essex,
rushed to pull them out. She said: “He
was so brave.” Dad Jim, 32, added:
“Words can’t express how proud of him
we are.” 
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TEKST 15 
 

1p  33 Wat wordt in het onderstaande bericht verteld over Lisa Hampstead? 
A Ze is piloot bij een team stuntvliegers. 
B Ze speelt de rol van een stuntvrouw in een film 
C Ze voert spectaculaire stunts uit in vliegshows. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST 16 
 

1p  34  Hoe kwam het dat een tijger een Amerikaanse vrouw aanviel, volgens onderstaande 
tekst? 

 

Walking on air
Brave Lisa Hampstead is Britain’s youngest-ever 
professional wing walker. The 18-year-old girl 
regularly performs acrobatics at 1,000m above 
ground, while the plane to which she is attached 
whirls through loops, rolls and terrifying turns! Lisa 
is touring the UK this summer with the Utterly 
Butterly Barnstormers Display Team – so look out 
for her at an air show near you. Lisa says she 
enjoys her high-flying job so much that she now 
wants to become Britain’s youngest film 
stuntwoman.

Attacked 
by tiger 
 
 An American woman 
tourist had her hand 
nearly bitten off when she 
reached into a cage to 
stroke a circus tiger in the 
Greek port of Piraeus. 
 Police said Stacy Elliot, 
27, was taken to an 
Athens hospital where 
doctors were trying to 
save her hand. 
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TEKST 17 
 

1p  35 Wat gebeurde er volgens onderstaand bericht midden op de snelweg M65? 
A Automobilisten raapten geld op dat een motorrijder had verloren. 
B Een inbreker gooide zijn buit weg toen een agent op een motor hem achtervolgde. 
C Een overvaller die op de vlucht was voor de politie werd klemgereden door 

automobilisten. 
 
 
 
 
 

The road 
to fortune 

Drivers on the M65 motorway 
suddenly stopped their cars last 
week when it began raining £5, 
£10 and £20 notes! The money-
mad motorists then risked their 
lives by running up and down 
the motorway, in order to grab 
handfuls of cash. The money 
had blown out of a motorbike 
courier’s rucksack, as he was 
on his way to Blackburn in 
Lancashire. Police discovered 
drivers all over the three-lane 
motorway grabbing as many 
banknotes as they could. 
Amazingly, the officers managed 
to get back all the money, except 
for just one £10 note! 

                                                      einde einde 
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