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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 25 mei

13.30 - 15.00 uur
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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 

 
1p 1 Wanneer is de chocoladecake het lekkerst om te eten volgens dit recept? 

A een dag na het bakken 
B wanneer hij nog warm is 
C zodra hij helemaal is afgekoeld 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Lees alinea 1. 

Het meisje op wie je verliefd bent, houdt net als jij van hardlopen. 
 Welke tip wordt er gegeven om met haar in contact te komen? 
 

1p 3 Lees alinea 2. 
Hoe kun je in een sportschool in contact komen met het meisje op wie je 
verliefd bent? 
A door een opmerking te maken over haar afgetrainde lichaam 
B door haar te vragen of ze hulp nodig heeft bij een moeilijke oefening 
C door haar te vragen of ze je kan uitleggen hoe een toestel werkt 
 
 

Tekst 3 

 
1p 4 Lees de inleiding. 

 Waarom heeft Queralt een glimlach “van oor tot oor”? 
 

1p 5 Welke informatie staat er in alinea 1? 
A Als het slecht weer is, traint Queralt binnen. 
B De dagindeling van Queralt is altijd hetzelfde. 
C Queralt is twee uur per dag vrij van training. 
D Queralt traint vaak samen met andere sporters. 
 

1p 6 Lees alinea 2. 
Wat zegt Queralt over snowboarden onder zware weersomstandigheden? 
Onder zware weersomstandigheden 
A is haar gewicht in haar voordeel. 
B moet ze haar tactiek aanpassen. 
C snowboardt ze het liefst. 
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1p 7 Lees alinea 3. 
Wat zegt Queralt over de professionele snowboardvoorzieningen in 
Spanje? 
A Die waren er ooit wel maar die zijn er tegenwoordig niet meer. 
B Die worden ook veel gebruikt door buitenlandse snowboarders. 
C Die worden wel gebruikt maar ze worden slecht onderhouden. 
 

1p 8 Wat vertelt Queralt in alinea 4? 
A dat ze blij is dat haar verblijf in het buitenland er bijna op zit 
B dat ze eigenlijk liever in de Verenigde Staten woont dan in Zwitserland 
C dat ze vaker naar Spanje zou willen gaan dan ze nu doet 
 

1p 9 Lees alinea 5. 
Wat zegt Queralt over vrouwen in de sportwereld? 
A dat ze het geweldig vindt dat vrouwen tegenwoordig zo succesvol zijn 

in de sportwereld 
B dat ze het jammer vindt dat er nog steeds weinig vrouwen aan 

topsport doen 
C dat ze verwacht dat er steeds meer vrouwen een hoog niveau 

bereiken in de sportwereld 
 
 

Tekst 4 

 
3p 10 Volgens de tekst is het karakter van mensen te herkennen aan de manier 

waarop ze in het water springen. 
 Welke karaktertrek wordt onder welk kopje beschreven? 

Schrijf achter ieder kopje de letter van de juiste karaktertrek (a tot en 
met f). 
Let op: Je houdt één karaktertrek over! 

 
a energiek 
b geduldig 
c onzeker 
d perfectionistisch 
e sportief 
f zelfverzekerd 
 
 

Tekst 5 

 
1p 11 Waarvoor gebruikte men vroeger het kleine voorzakje van een 

spijkerbroek? 
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Tekst 6 

 
1p 12 Lees alinea 1. 

Wat wordt er gezegd over Afrikaanse leeuwen? 
A dat de leeuwen een steeds kleiner gebied krijgen om in te leven 
B dat de leeuwen hebben geleerd in de buurt van mensen te leven 
C dat de leeuwen zich hebben aangepast aan het leven in de woestijn 
 

1p 13 Lees alinea 2. 
Welke informatie over de Verenigde Staten staat er in deze alinea? 
De Verenigde Staten 
A hebben sinds kort de invoer van leeuwen verboden. 
B proberen de leeuw op de lijst met bedreigde diersoorten te krijgen. 
C willen geen geld meer uitgeven aan de bescherming van leeuwen. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 14 Welke informatie staat er in de inleiding? 

A Sofía gaat binnenkort voor het eerst naar Londen. 
B Sofía is de beste receptioniste ter wereld. 
C Sofía spreekt vier moderne vreemde talen. 
 

1p 15 Lees alinea 1. 
Wat deed Sofía’s vader voor haar toen zij klaar was met haar opleiding? 
A Hij hielp haar bij het opstellen van haar curriculum. 
B Hij reed haar naar de hotels in Madrid om haar curriculum af te geven. 
C Hij stelde haar aan veel mensen voor die in hotels in Madrid werken. 
 

1p 16 Met welke zin kun je alinea 2 samenvatten? 
A Sofía vindt haar droombaan in Engeland. 
B Sofía werkt keihard in Engeland voor weinig geld. 
C Sofía zoekt werk in Engeland om Engels te leren. 
 

1p 17 Lees alinea 3. 
Waarom gaat Sofía terug naar Spanje? 
A omdat ze een geweldig aanbod heeft gekregen in Spanje 
B omdat ze haar familie en haar vertrouwde Spaanse omgeving mist 
C omdat ze liever in een kleiner hotel in Spanje wil werken 
 

1p 18 Lees alinea 4. 
Waarover wordt in deze alinea geschreven? 
A over de beroemdheden die regelmatig in hotel Villamagna verblijven 
B over het hotel Villamagna en wat dit hotel zoal te bieden heeft 
C over Sofía’s werkzaamheden als personeelslid van hotel Villamagna 
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1p 19 Lees alinea 5. 
Welke informatie staat in deze alinea over de wedstrijd waaraan Sofía  
meedoet? 
A Het hotel Villamagna organiseert deze wedstrijd voor de eerste keer. 
B Het is een jaarlijkse wedstrijd voor Spaanse receptionisten. 
C Receptionisten laten in rollenspellen zien hoe ze hun werk doen. 
 

1p 20 Welke eigenschap van Sofía wordt duidelijk in alinea 6? 
A Ze is avontuurlijk. 
B Ze is bescheiden. 
C Ze is opschepperig. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 21 Lees de inleiding. 

 Wat is het doel van het spel Neko Atsume dat je met een app kunt 
spelen? 

 
2p 22 Lees alinea 1. 

 Geef van elk van de volgende beweringen over Neko Atsume aan of 
deze bewering wel of niet overeenkomt met de informatie in deze 
alinea. 

1 Het is de bedoeling dat je voor de katten eten en speeltjes neerzet. 
2 Je opent af en toe de app om te checken welke katten er zijn. 
3 Met elk bord eten krijgen de katten ook iets meer ruimte om te spelen. 
 

1p 23 Lees alinea 2. 
Wat kun je doen met grijze vissen? 
A als voer gebruiken voor de katten 
B eten en ruimte kopen voor de katten 
C inruilen voor gouden vissen 
 

1p 24 Welke informatie staat er in alinea 3? 
A Alleen de katten die beroemde personen verbeelden, mag je extra te 

eten geven. 
B Het is de bedoeling dat er uiteindelijk evenveel gewone als speciale 

katten in het spel zijn. 
C Je ontvangt een cadeautje van de katten als ze blij zijn met jouw 

verzorging. 
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Tekst 9 

 
1p 25 Welke informatie staat er in alinea 1? 

A De huidige methodes om tatoeages te verwijderen zijn minder slecht 
voor je huid dan de methodes van vroeger. 

B De meeste mensen die een tatoeage laten zetten, laten die nooit meer 
verwijderen. 

C Er loopt al vijf jaar een onderzoek naar de effecten van het gebruik 
van lasertechnologie op de huid. 

 
1p 26 Wat beschrijft alinea 2? 

A waar je aan kunt zien dat een tatoeage goed gelukt is 
B waarvan het afhangt hoeveel laserbehandelingen je nodig hebt 
C wat je moet klaarzetten om een tatoeage te verwijderen 
 

2p 27 Lees alinea 3. 
 Welke twee maatregelen moet je nemen om blijvende littekens op je 

huid te voorkomen na een laserbehandeling? 
 
 

Tekst 10 

 
1p 28 Je bent op vakantie in de provincie Valencia en je wilt een uitstapje 

maken. Je leest het weerbericht voor vrijdag, zaterdag en zondag. 
Op welke dag heb je de meeste kans op droog weer? 
A op vrijdag 
B op zaterdag 
C op zondag 
 
 

Tekst 11 

 
1p 29 Wat zien de toeschouwers bij een optreden van de beatboxer Power Beat 

als hij begint te zingen? 
Ze zien een oudere vrouw die 
A boos wordt op Power Beat omdat haar hond schrikt van het lawaai. 
B op de muziek van Power Beat vrolijk begint te dansen. 
C opkomt om samen met Power Beat een nummer te zingen. 
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Tekst 12 

 
1p 30 Waarom krijgt de buschauffeur twee nachten in een hotel aangeboden? 

A omdat hij bij zijn passagiers altijd reclame maakt voor het hotel 
B omdat hij op Facebook foto’s van het hotel heeft gezet 
C omdat hij uit de bus is gestapt om een oudere dame te helpen 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 13 

 
1p 31 Jouw oma verzamelt zeepjes. Je zoekt een origineel cadeau voor haar 

verjaardag. 
 Biedt Corazón Verde een workshop die past bij haar hobby? 

Zo ja, schrijf de naam van de workshop op in het Spaans. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 

 
 

Tekst 14 

 
1p 32 Je wilt deelnemen aan een danswedstrijd in San Juan, Puerto Rico. 

 Hoe kun je je hiervoor inschrijven? 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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