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WERKBOEK:  WILLEM POPROK, deur DERICK VAN DER WALT 

                            

 
 
 
 

 
 

Hoofstuk 1   Die land sonder melk en heuning 

Plek/ruimte/agtergrond: Van Vuurens se huis 
Karakters: Pa, Ma, Coenie, Franna, Willem 

 Willem se ma het sy kamer skoongemaak en alles is netjies en op hulle plek. Willem moet 
hom nou doodsoek na al sy goed. 

 Sy Minki van der Westhuizen-plakkaat is terug teen die muur. 
 Willem is in Graad 8 en hy het so pas met hoërskool begin. Hy moet Francois se ou 

skoolskoene dra. 
 Toe Willem en Schalk aan die begin van die jaar die hoërskool se hekke binnestap, sê Schalk 

dat niks ooit weer dieselfde sal wees nie. 
 Willem dink dat dit sal wees soos die Israeliete wat na veertig jaar die beloofde land ingestap 

het, die land van melk en heuning. 
 Ten spyte van al die uitsien na die hoërskool ervaar hy nou dat dit hel is. 
 Sy ma het sy handboeke in ‘n hopie op sy lessenaar gesit, die Wiskunde- en die 

Natuurwetenskapboeke heel bo. 
 Sy ma het die foto van hom en sy pa in rugbytruie ook iewers uitgekrap, maar Willem het 

reeds besluit hy is klaar met rugby. 
 Hy wonder of sy ma die briefie gekry het wat onder al die goed op die lessenaar was. 
 Drie maande gelede was dit nog lekker om Lydia na die parkie te neem en haar op ‘n swaai 

te stoot, maar die klomp skoolseuns wat by die parkie uithang om te rook, spot hom nou 
daaroor. 

 Sy ma roep hom en sy het die briefie wat mnr. Van Rensburg gestuur het, in sy kamer gekry. 
 Hy vra sy ma om die briefie vir sy pa te gee terwyl hy weer met Lydia parkie toe stap. 
 Toe hy terugkeer, wag Flip, die ou hond, hulle by die hek in. 
 Franna en die bure se dogter, Angelique, sit in die vyeboom en rook. 
 Franna, wat in Graad 11 is, voel baie volwasse. 
 Franna jak Willem af en sê hy moet skoert, weg van die grootmense af. 
 Hy beskryf Willem in swak Engels as ‘n klein outjie wat meer pap moet eet. 

Ma: Elmarie. 
Huisvrou, doen die 
boeke van die 
Slaghuis. 

Pa: Hans. Slagter. 
Het Slaghuis begin. 

Coenie, Gr.12
Swak oë. 
Speel ‘n instrument 
in die skool se blaas-
orkes.  
Marietjie is sy meisie. 
Neem later self 
verantwoordelikheid. 

Franna, Gr. 11 
Rook en speel rugby. 
Kyk stout prentjies. 
Vriende met bure se 
dogter Angelique. 
Terg/boelie Willem. 
Goed met pool speel. 

Willem, Gr.8. Voel dat 
hy en Lydia afgeskeep 
word. 
Wil nie rugby speel nie. 
Hou van Alesea, Oom 
Ravi se dogter.  Goed in 
kuns, hou nie van rugby 
nie. Lief vir Flip, hulle ou 
hond. 

Lydia, die baba, 2 jaar 
oud.  Hulle kry elke 
aand ‘n beurt om 
stories vir haar te 
lees. Almal is lief vir 
haar. 
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 Mia het ‘n voël met ‘n paar lyne geteken wat sy van Picasso ‘geleen’ het, volgens Juf. Blom. 
Sy verduidelik dat haar voël geluk voorstel. 

 Juf. Blom beveel aan dat Willem meer kontras en skakerings kon gebruik het, maar sê dat 
sy prent werk. Die swart appel is soos die spreekwoordelike ‘bad apple’. 

 Mia verduidelik vir Willem wat skakering is en sy vryf met ‘n tissue oor die appel om te wys 
waar die lig val. Skielik lyk Willem se ‘bad apple’ nou soos ‘n ‘smart apple’. 

 Aan die einde van die les maak Willem verskoning dat hy nie die rugby-oefening kan 
bywoon nie. Juf. Blom wou hom op skrumskakel probeer het, want sy wil die volgende week 
spanne aanwys. 

 Willem gee sy pa die skuld en sê dat hy vir ekstra Wiskundelesse moet gaan omdat sy pa 
duur vir die lesse betaal. 

 Skielik sien Willem kans vir die jaar en lyk dit nie meer soos die berg Kilimanjaro wat hy moet 
klim nie. 

Vrae: 
1. Waar kom Varkie aan sy bynaam?
2. Watter kunsopdrag gee Juf. Blom aan die leerders in die kunsklas?
3. Vul die tabel in om aan te dui wat die verskillende leerders geskets het en wat die dieper

betekenis van elke skets is:

Leerder Skets Dieper Betekenis 
Die Addams Family se 
niggie (Sam) 
Desmond 
Mia 
Willem 

4. Watter kritiek het Willem se skets gekry?
5. Waarvan verskoon Willem homself en watter verskoning gebruik hy?

Hoofstuk 9   Die reëlingskomitee 

Ruimte: Die Van Vuurens se huis, dr. Schoeman se huis 
Karakters: Coenie, Franna, Willem, Marietjie, Ma, Oom Schoemies 

 Marietjie sê dat hulle opstel diep uit hulle harte moet kom. Sy stel voor dat hulle elkeen 
afsonderlik iets moet skryf, dan sal sy dit redigeer. 

 Coenie vra vir ‘Bokkie’ (sy liefdesnaam vir Marietjie) of sy nog iets op haar lysie het. 
 Sy noem die volgende: 

- Hulle moet elkeen sê wat hulle van hulle pa waardeer/bewonder.
- Wat sal hulle van hulle pa onthou as hy eendag nie meer daar is nie?
- Wat is die belangrikste lewensles wat hulle van hulle pa geleer het?
- Wat maak hom besonders, d.w.s. anders as ander pa’s?
 Sy gee hulle ‘n ‘deadline’/spertyd tot Saterdag, want sy moet Sondag daaraan werk voordat 

sy vir toetse voorberei. 



 

Edu-teach Werkboek vir Willem Poprok 2020      Kopiereg voorbehou  15 
 

 Willem gaan vir ekstra Wiskundelesse by dr. Schoeman of Oom Schoemies, soos hy genoem 
wil word. 

 Hy beskryf Wiskunde as ‘n Groot Avontuur; hy gaan die deur vir hulle oopsluit en hulle koppe 
oopmaak. 

 Na die les kry Willem sy ma by die motor waar sy op hom wag en sy probeer Willem 
bemoedig deur te sê dat nie almal Wiskundiges kan wees nie. 

 Sy reken daar is dinge wat belangriker is, soos om ‘n hulpvaardige mens te wees en om 
iemand te wees wat mooi na sy sussie kyk. 

 Hy verander die onderwerp en vra sy ma wat sy vir Moedersdag wil hê. Eers sê sy 
handeroom, m.a.w. iets wat Willem kan bekostig. 

 Hy dring daarop aan dat dit enigiets moes wees as sy kon kies en sy kies ‘n nuwe (ekstra) 
badkamer. 

 Willem kan nie verstaan dat sy dit kies as sy eerder ‘n CD of lekkerruikgoed kon kry nie. 
 

Vrae: 
1. Wat is Marietjie se funksie? 
2. Wat is haar bynaam? 
3. Wat stel sy voor moet die inhoud van elkeen se opstel bevat? 
4. Wanneer is die spertyd vir die opstelle? 
5. Wat wil die ma eers vir Moedersdag hê? 
6. As die ma werklik ‘n keuse gehad het, wat sou sy dan wil hê? 
7. Wat verstaan Willem nie van haar keuse nie? 

 
 
Hoofstuk 10   Bokkie se opstel 
 
Ruimte: Rugbyveld, Van Vuurens se huis 
Karakters: Coenie, Marietjie, Franna, Willem 
 

 Juf. Blom kondig aan dat sy en Mnr. Van Rensburg besluit het om nie net twee 0/14 spanne 
in te skryf nie, maar ook ‘n derde span. 

 Vir Willem voel dit of hy van Kilimandjaro afrol, want hy weet hy is nie goed genoeg vir die 
A- en B-spanne nie, maar hy sal definitief vir die C-span gekies word. 

 Juf. Blom skop die bal dat dit klein word en die seuns is verstom. 
 Willem besef sy plan het ‘gebackfire’/het ‘n teenreaksie veroorsaak. Hy moes eerder gesê 

het dat hy nie Wiskunde en Kuns en rugby saam kan hanteer nie; nou sal almal dink dat hy ‘n 
banggat/sisgat is as hy nie wil speel nie. 

 Almal sit om eetkamertafel terwyl die ma, pa en Lydia by die Madeliefie Aftreeoord by Oupa 
is. Elkeen moet nou sy opstel aan Marietjie voorlees. 

 Willem sê in die opstel dat sy pa die beste wors kan maak; en sy pa het meneer Palworthy 
amper geslaan toe hy gesê het die Afrikaners is terug op die brug/’backward’. Sy pa sal die 
Blou Bulle ondersteun tot sy dood en hy sê hoendervleis is nie regte vleis nie. 

 Franna skryf dat sy pa ‘n slaghuis besit en sy pa kan verbeter deur ‘n beter grassnyer te 
koop, beter grappies te vertel en Coenie minder voor te trek. 

 Coenie skryf dat sy pa ‘n bekende sakeman is. Sy pa versorg hulle goed, al het hy nie ‘n 
goeie maand by die slaghuis gehad nie. Hy ken die bankbestuurder baie goed, want hy het 
haar ‘n varkboud as geskenk gegee. Hy ken sy rugbyreëls baie goed. As sy pa nie beseer was 
toe hy jonk was nie, kon hy seker vir die Springbokke op Twikkenhim (!) gespeel het. 

 Marietjie is nie beïndruk met een van hulle opstelle nie. 
 Sy kritiseer veral vir Franna. Hy vererg hom en sê dis sy pa en hy kan nie lieg nie. Sy speel 

haar troefkaart en vra hom of hy Okavango toe wil gaan, waarop Franna nie antwoord nie. 
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 Die volgende dag lees Marietjie haar opstel vir hulle voor. Sy sê dat hulle pa ‘n steunpilaar in 
die gemeenskap is en ‘n voormalige rugbykampioen. Ten spyte van sy besering het hy sy 
sakebelange uitgebrei; en hy is ‘n sakeman met ‘n passie vir sport en sy gesin. 

 Willem het baie van die woorde nie verstaan nie. 
 Coenie dink dis ‘awesome’ en Marietjie wil weet wat Willem en Franna dink. 
 Willem dink dit klink nogal ‘cool’, maar te goed om waar te wees, so asof sy pa net onder 

Jacob Zuma is. 
 Franna sê dat dit glad nie soos sy pa klink nie en weer vra Marietjie of hulle Okavango toe 

wil gaan. 
 Willem wonder of hulle nie vir Lydia by Marietjie kan los as hulle die eerste prys wen nie, 

maar sy kan nogal stout wees en Marietjie vat nie nonsens nie. 
 

Vrae: 
1. Verduidelik kortliks hoe Willem beplan het om uit die rugbyspan te kom. 
2. Watter skok wag op Willem met Juf. Blom se afkondiging? 
3. Hoe beskryf Willem die gevoel? 
4. Waarom verstom Juf. Blom die seuns daarna? 
5. Gee ‘n kort beskrywing hoe die seuns elkeen hulle pa sien. 
6. Watter kritiek het Marietjie op veral Franna se opstel? Wat is sy reaksie? 
7. Beskryf kortliks hoe Marietjie hulle opstelle verander het en wat hulle reaksie op haar opstel 

was. 
 
 

 
Hoofstuk 11   Lamb Vindaloo 
 
Tyd: Saterdagoggend, herfs                                                                 
Ruimte: Huis, Slaghuis se kantoor 
Karakters: Willem, ou Flip, Alesea 
 

 Willem staan die volgende oggend vroeg op. Hy sit op die trappie en vryf ou Flip se kop. Die 
hond is horingoud en sy pa sê hy sal dit nie meer lank maak nie. Willem dink anders, want 
as hy “kos” sê, spring Flip so effentjies en waggel tot by die kosbak. Die hond eet nog goed. 

 Hy trek sy Blou Bul-hemp aan en kyk krities na homself. Dit lyk nie of hy langer word nie en 
hy wonder of hy ook eendag kort en bles soos sy pa gaan wees. 

 Pa loer deur badkamervenster, Lydia begin neul en Coenie begin op sy instrument speel; toe 
weet Willem dat die dag begin het. 

 Willem besluit om per fiets slaghuis toe te ry. Daar is nie baie karre op straat nie. 
 Oom Ravi is klaar besig om die vleis te sny. Willem loop na die kantoor toe en hy kyk ‘n ruk 

na Alesea. Sy het blinkswart hare en ‘n blink knopie in haar neus. 
 Sy eet iets wat soos ‘n pannekoek lyk, doop dit in ‘n tupperwarebakkie en bied vir Willem 

daarvan aan. 
 Hy druk die naan in die bak en proe; dit brand effens, maar hy hou daarvan. Alesea noem die 

vleis Lamb Vindaloo. 
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 Sy kyk na sy Blou Bul-hemp en hy verduidelik dat sy pa dink dat die mense op wedstryddae 
meer koop as hulle die hemde dra. 

 Sy hou nie van rugby nie en dink dit is barbaars. 
 Die pa kom roep hom, want hy moet by die toonbank kom help. 
 Om 11h00 gaan Alesea na haar kitaarles toe met ‘n kitaarsak oor haar skouer. 
 Sy groet hom nie en Willem is teleurgesteld. 

 
 
Vrae: 

1. Hoekom staan Willem vroeg op om te gaan stort? 
2. Wat dink die pa van ou Flip? Hoekom dink Willem dat ou Flip nog baie lewe in hom het? 
3. Gee drie voorbeelde wat aandui dat die nuwe dag in die Van Vuurens se huis begin het. 
4. Wie is Alesea? Gee ‘n kort beskrywing van haar. Wat is haar nasionaliteit? Motiveer jou 

antwoord. 
5. Wat is sy besig om te eet? 
6. Hoekom dra Willem die Blou Bul-hemp? 
7. Wat is Alesea se gevoel oor rugby? 
8. Waarom verlaat sy die Slaghuis teen 11h00 en waarom ontstel dit vir Willem? 

 
 
 
Hoofstuk 12   Goliat se kop 
 
Ruimte: Langs die rugbyveld 
Karakters:  Willem, sy familie, Oupa, oom Fred, Juf. Blom 
 

 
Uit: Google pictures; lolosart.com 
 

 Die haker van die 0/14 C span (Willem) kan nie glo dat sy ma, pa, Oupa, Oom Fred en Lydia 
daar is om te sien hoe hy rugby speel nie. Hy wonder of sy mense nie werk het nie. Hy is 
bang dat sy pa langs die baan sal skree en beter sal weet oor elke beweging. 

 Franco, die kaptein van die C-span, sê dat die seuns vir die ander span se haker met die rooi 
hare en ‘n uittand moet oppas, want hy speel vuil.  
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 Een seun fluister dat Juf. Blom regtig weird is. Sy laat die seuns bid en God dank vir die 
geleentheid om te speel en sy leer hulle ‘n kreet: “We ‘re so perfect it scáááres us!” 

 Willem besluit dat dit die laaste keer is dat hy ‘n rugbywedstryd gaan speel. 
 Hy dink aan Dawid, wat Goliat met ‘n kettie geskiet en sy kop afgekap het. Die 

rugbywedstryd is vir hom Goliat, wie se kop moet waai. 
 Hy sal moet fokus sodat dit nie sy kop is wat sal waai nie. Die ‘meany’ met die rooi hare sis in 

die skrum dat hy vir Willem gaan doodmaak. Hy noem Willem ’Shorty.’ 
 Willem kry ‘n vuishou in die skrum dat sy kop draai. Sy pa skree van die kantlyn af. 
 Willem oorleef die eerste helfte en hulle span is 20 – 0 agter. 
 Gedurende die tweede helfte kry Willem gereeld ‘n hou van die ‘meany’.  Hy reken dis nog 

net een helfte, dan is hy klaar. 
 Aan die einde van die wedstryd duik iemand vir Franco en die bal spat los, reg in Willem se 

hande! Alles gebeur vir Willem in stadige aksie. Hy sien die doellyn voor hom, hy duik oor en 
druk. ‘n Drie in sy heel laaste wedstryd! Hy eindig sy rugbyloopbaan op ‘n hoogtepunt. 

 Dan hoor hy een harde stem – Franna wat skree dat hy ‘n moroon is, want dit is nie die 
doellyn nie, maar die kwartlyn! 

 Al het hy ‘n gek van homself gemaak, voel Willem dis verby. Goliat se kop lê. Hulle het 32 3 
verloor. Die drie is per ongeluk deur Joggie se strafskop verkry. 

 Juf. Blom probeer hulle moed inpraat. ‘n Ware man moet nie net weet hoe om te wen nie, 
maar ook hoe om te verloor. Sy begin deur positief te wees en sê dat hulle wel toegepas het 
wat sy hulle geleer het. Sy wil ook nie verskonings hoor nie en as die ander span gekul het, is 
dit op hulle gewete. Dan laat sy hulle weer die kreet gee. 

 Sy gee Willem raad en sê dat hy moet aangaan en van die ou glipsie vergeet. 
 Willem besluit om ‘n laaste keer na Franna se wedstryd te gaan kyk. ‘n Bakleiery breek uit, 

waarvan Franna die middelpunt is. Die skeidsregter stuur vir Franna af. 
 Willem wonder of sy pa-hulle nou tevrede is – hulle het ‘n vertoning gehad wat skrik vir niks. 
 Die aand word daar nie veel oor die gebeure van die dag gesê nie. 
 Groot ongelukkigheid bars los toe Franna met die skokkende verklaring kom dat hy klaar 

met rugby is. Die pa dink dit is omdat hy van die veld afgestuur is, maar Franna sê dat rugby 
nie vir hom is nie, hy wil eerder ‘pool’ speel. Hy kan ‘mega-bucks’/baie geld maak. 

 Willem is geskok, want hy wou daardie aand sê dat hy nie meer rugby wil speel nie, maar 
nou het Franna hom voorgespring.  Hy kan nie nou vir sy pa sê dat hy óók nie rugby wil 
speel nie. 

 
Vrae:  

1. Watter posisie speel Willem in die C-span? 
2. Watter waarskuwing gee Franco vir Willem? 
3. Waarom is Willem ontsteld dat sy pa daar is? 
4. Watter twee dinge doen Juf. Blom voor die wedstryd wat vir die seuns vreemd is? 
5. Watter dreigement ontvang Willem en watter gedagte troos Willem? 
6. Waarom weet Willem dat rugby nie vir hom is nie? 
7. Beskryf kortliks hoe Willem ‘n gek van homself gemaak het. 
8. Wat is Goliat se kop? Motiveer jou antwoord. 
9. Hoe probeer juf. Blom die spelers na die wedstryd bemoedig en wat wil sy nie hoor nie? 
10. Waarom is Franna ook nie geskik om ‘n rugbyspeler te wees nie? 
11. Waarom word Franna van die veld af gestuur? 
12. Watter skokkende aankondiging maak Franna en watter gevolge het dit wat Willem betref? 

 
  



 

Edu-teach Werkboek vir Willem Poprok 2020      Kopiereg voorbehou  19 
 

 
Hoofstuk 13   Nkosi sikekel’ iAfrika 
 
Ruimte: Die kunsklas 
Karakters: Juf. Blom, Willem 
 

 Juf. Blom wys hulle die skilderye van Monet wat deel van die Impressioniste was. Willem hou 
nie van Monet se skilderye nie en dink dit is vaag en outyds. 

 

            
 

 Juf. Blom roep hom na die klas terug en sê dat sy dit oorweeg om hom volgende keer op 
skrumskakel te probeer. 

 Hy vertel haar dat hy net rugby speel omdat sy pa dit wil hê, maar hy wil eintlik op geen 
posisie speel nie, nie haker nie, óf skrumskakel nie óf selfs ‘n vlagman wees nie. 

 Juf. Blom vra wat die storie is en hy sê dat sy pa goed in rugby was en a.g.v. ‘n besering nie 
verder kon speel nie. Dit asof sy pa wil hê dat sy seuns namens hom moet speel. Hy sê hy 
hou van rugby, maar hy wil dit net nie speel nie. Hy is te klein en te stadig en hy hou nie 
daarvan dat hulle so aan sy lyf ruk en pluk nie. 

 Hy voel sleg omdat beide hy en Franna nie rugby wil speel nie. 
 Juf. Blom sê dat nie almal rugby kan speel nie en hy moet doen waarvan hy hou, dit waarin 

hy goed is. 
 Hy vra wat sy die graagste sou wou doen en sy antwoord dat sy graag vir die Springbokke 

sou wou uitdraf, sy sou Nkosi sikekel’ iAfrika wou sing, sy sou trots gewees het en haar alles 
gegee het. Sy sou dalk deel van die voorspelers wou wees of flank, want sy is sterk. 

 Sy is nou te oud om rugby vir die vrouens te speel. 
 Dan gee sy Willem goeie raad. Baie mense kry net een kans in die lewe om te kan doen wat 

hulle eintlik wil doen, party kry twee. Hy moet daardie kans, as dit kom, met albei hande 
aangryp. Die maak nie saak wat mense sê nie, want jy kan nie lewe soos ander mense wil 
hê jy moet nie. 

 
 
Vrae: 

1. Wat dink Willem van Van Gogh en Monet onderskeidelik? 
2. Watter skielike bekentenis maak Willem aan Juf. Blom? 
3. Waarom, volgens Willem, wil sy pa hê dat hy en Franna rugby moet speel? 
4. Wat sou Juf. Blom die graagste wou doen? Waarom kan dit vir die “gewone” leser vreemd 

klink? 
5. Watter lewensles wil Juf. Blom by Willem tuisbring? Dink jy dat sy aan haar eie lewe dink en 

haarself in gedagte het as sy hierdie raad aan Willem gee? 
 
 
 
 
 

  




