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9. Ontkenuing
1.1 Het niemand die misdaad sien gebeurnie?

1.2 Die verdagtes moet nie verhoor word nie'

1.3 Daar is nerens 'n toename in die voorkoms van misdaad nie.

1.4 Die statistiek oor misdaad is nog nie bekendgemaak nie'

I.5 Moet asseblief nie jou voordeur oop los nie'

1.6 Sal jy niks aan die probleem doen nie?

1.7 Die skelm saln6g 'n boete n6g tronkstraf kry'

1.8 Daar word nie meer aan die probleem gewerk nie'

1.9 Het jy aog aooit so iets beleef nie?

1.10 Niemand het gesien rrat gebeur het nie. I Nie alrral het gesien wat gebeur het nie'

1.11 Die hofsaak het nog nie plaasgevind nie'

1.12 Niks is gesteel nie. / Nie alles is gesteel nie.
1 13 Daar is glad nie te veel berige oor misdaad nie.

Y.14 Is die skelrn nie meer in die konk nie?

1.15 Moenie die deur sluit nie!

10. Direkte en indirekte rede
1 . I "Het jy toe jou selfoon gekry, Johan?- wa Tessa.

1.2 Johan antwoord: "Ja, dit het toe heeltyd langs my bed gel€.,'

1.3 "Ai, Johan, jy was seker verlig?', s6 Tessa.

2.1 sam vra vir Anton aan watter sport hy daardie seisoea deelneem.
2.2 Sam antwoord dat hy daardie jaar wil tennis speel.

2.3 Die meisie het gesd dat hulle hokkiespan die vorige jaar baie goed gevaar het.
2-4 Dawie het vir die wou gevra of sy dink dathulle die volgende dag se wedstryd gaae wen.

" 5 Die hoofhet die klas beveel om daar by die tafel te gaa& staan.

lf Sy het verbaas uitgeroep dat sy cie kan glo dat dit waar is nie.
2.7 Lynette het vir Anna gevra of sy haar asseblief sal help om die boeke te dra.

2.8 Anna het geantwoord dat haar hande ongelukkig reeds vol is.

2.9 Tom het vol pyn gesd dat hy vreeslik styf is na die vorige dag se oefeninge.
2.10 Karel het opgewonde uitgeroep dat hulle gewen het.

3.1 Annette sug: '?i, ek kan nie vanaand se konsert bywoon uie.,,
3.2 Nazli vra "Zaid gaan jy dan nie die partytjie bywoon nie?',

3.3 Zaid s€: "Nee, ek het ander verpligtinge.',

3.4 Mevrou Steyn wa vir die sekretaresse: "Mag ek asseblief met die hoafpraat?'
3.5 Karel s6: "As ek nie hierdie jaar hard werk nie, sal ek nie volgende jaar in makiek kan urees nie.,,
3.6 Janine s€: "Jippie! Dit is die perfekte present vir my!',
3.7 Nelia s6: "Ek het my projek reeds twee weke gelede begin.,,
3.8 Die onderwyser s6: "Liewe land! Niernand het dan geleer aie!"
3.9 Frans artwoord: "Nee, ek was nie vedede week afiresig nie.,'
3.10 Annette vra: "Siestog, Aaanda, is jou kop nog so seer?,,


