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Vragenboekje 

 

Sp
aa

ns
 1

,2
 (n

ie
uw

e 
st

ijl
) e

n 
Sp

aa
ns

 (o
ud

e 
st

ijl
) 20 03

Tijdvak 1
Donderdag 15 mei
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 45 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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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 Cuatro ayuntamientos navarros ... 
 
 

1p 1  La frase “Javier es de ésos.” (línea 4) significa que Javier es uno de los jóvenes que 
A están acostumbrados a tomar mucho alcohol en grupo. 
B han recibido un premio por no beber alcohol. 
C han tomado la iniciativa para la campaña Yo controlo. 
D no tomarán alcohol estas fiestas. 

 
1p 2  Schrijf in één zin op wat er wordt uitgelegd in alinea 3. 

 
1p 3  Wat is het “objetivo ilusorio” (regel 31)? 

Het idee dat jongeren ... (vul de zin aan) 
 

1p 4  Waarom worden koffie en mineraalwater in de regels 42 en 43 genoemd? 
A Deze dranken zijn net zo verslavend als drugs. 
B Het zijn niet-alcoholische dranken. 
C Je krijgt geen punten voor deze dranken. 
D Jongeren drinken weinig van deze dranken. 

 
2p 5  Lees de laatste alinea en bepaal van elk van de volgende uitspraken of deze juist of onjuist 

is.  
1 Als er meer dan 18.000 niet-alcoholische consumpties genuttigd worden, zijn er niet 
   genoeg cadeaus. 
2 De uitslag van de campagne wordt met de jongeren besproken. 
3 De enquêteformulieren zijn door de jongeren zelf ingevuld. 
Noteer het nummer van elke uitspraak gevolgd door juist of onjuist. 
 
 
 
Tekst 2 Cuando se pone la luz verde, … 
 
 

1p 6  Wat is de boodschap van deze tekst? 
ONCE wil dat … (vul de zin aan) 
 
 
 
Tekst 3 La abuela viajera 
 
 
Lee las líneas 1-9 (‘Todo ... viajar”.’). 

1p 7  ¿Por qué Ana Padrón decidió cerrar su tienda de ropa de bebé? 
A Estaba cansada de trabajar. 
B Siguió su impulso. 
C Su salud la obligó a hacerlo. 
D Sus hijos insistían en que lo hiciera. 

 
1p 8  ¿Por qué Ana Padrón empezó a dedicarse a viajar, según el primer párrafo? 

A Le atraían los riesgos del viaje. 
B Necesitaba unas vacaciones. 
C Quería escaparse del círculo familiar. 
D Quería realizar uno de sus sueños. 

 
1p 9  In alinea 2 staan enkele benamingen voor de “Merchibenz”, Ana’s bestelbusje (=furgoneta). 

Schrijf er twee op. Schrijf het antwoord op in het Spaans. 
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1p 10  Wat is de relatie tussen “Aurelia Villarreal” (regels 35-36) en Ana? 
A Ana heeft de drang te gaan reizen van Aurelia Villarreal geërfd. 
B Ana werd door de verhalen van Aurelia Villarreal geïnspireerd te gaan reizen. 
C Aurelia Villarreal heeft Ana gestimuleerd om te gaan reizen. 
D Aurelia Villarreal heeft Ana haar zaak nagelaten. 

 
1p 11  ¿Qué se describe en el párrafo 4? 

A Algunas cosas que le disgustan a Ana. 
B El carácter sociable de Ana. 
C La manera de viajar de Ana. 
D Los lugares preferidos de Ana. 

 
1p 12  Waarom wordt Ana vaak “vieja loca” (regel 58) genoemd? 

Omdat men vindt dat zij … (vul de zin aan) 
 
Lees alinea 6. 

1p 13  Wat kun je volgens Ana het beste doen in moeilijke situaties? 
A Altijd vriendelijk blijven. 
B Doen alsof je ziek bent. 
C Je geen zorgen maken. 
D Laten merken dat je voor niemand bang bent. 

 
1p 14  Según el párrafo 7, para Ana una gasolinera es un lugar para 

A comprar todo tipo de cosas. 
B comunicarse con la gente. 
C orientarse y hacer fotos. 
D pasar la noche. 

 
Lees alinea 8 en 9. 

1p 15  Wat heeft Ana het meest aangesproken gedurende haar reizen? 
 

1p 16  A qué se refiere “ese método” (líneas 110-111)? 
A Aprender el idioma del país. 
B Comunicarse sin palabras. 
C Hablar francés o inglés. 

 
1p 17  Wat bedoelt Ana met het zinnetje “Me estás hablando en español.” (regels 117-118)? 

A Dit is een belediging. 
B Hier spreekt men geen Spaans. 
C Ik begrijp er niets van. 
D Je bent hier niet in Spanje. 
E Leer mij wat Spaanse woorden. 

 
Lees de regels 119-131 (“A la hora ... asegura.”). 

2p 18  Bepaal van elk van de onderstaande uitspraken of deze juist of onjuist is. 
1 De woestijnervaringen van Ana zijn niet te evenaren. 
2 Volgens Ana lijken alle woestijnen op elkaar. 
3 Ana vindt woestijnen zo bijzonder omdat er geen mensen wonen. 
Noteer het nummer van elke uitspraak gevolgd door juist of onjuist. 
 

1p 19  ¿Qué se puede poner delante de “Sólo ...”(línea 139)? 
A Además, 
B Aunque 
C Pero 
D Porque 
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Tekst 4 Un éxito de ‘pelotas’ 
 
 

1p 20  Waarom worden in de regels 5 en 6 de Spaanse producten “paella”, “submarino” en “chupa 
chups” genoemd? 
Het zijn voorbeelden van producten die … (vul de zin aan) 
 

1p 21  In de regels 13-19 (“Dos millones ... rentable.”) worden bewijzen genoemd voor het succes 
van de Pelotas van Camper. Noteer er één. 
 

1p 22  Wat houdt het gebruik van het zinnetje “no hay … rentable” (regels 17-19) in ten opzichte 
van Italianen? 

A Een beschuldiging. 
B Een compliment. 
C Een uiting van discriminatie. 

 
Lee las líneas 20-29 (“Lorenzo ... sector.”). 

1p 23  ¿Qué es lo más importante de los productos de Camper, según Lorenzo Fluxá? 
A El impacto del diseño. 
B Las cifras de venta. 
C Tener éxito en España. 
D Tener éxito internacional. 

 
1p 24  ¿Por qué se mencionan Zara, Camper y Custo en las líneas 33-34? 

A Son empresas que tienen mucho éxito. 
B Son fabricantes de zapatos. 
C Son modelos rentables de zapatos. 

 
1p 25  Waarom vertelt Lorenzo Fluxá de anekdote in alinea 3? 

Om aan te geven dat buitenlandse kopers  
A de schoenen van Camper niet mooi vonden. 
B de schoenen van Camper te goedkoop vonden. 
C een vooroordeel hadden met betrekking tot Spaanse producten. 
D enthousiast raakten voor Spaanse producten. 

 
1p 26  ¿Qué se puede poner delante de “España” en la línea 51? 

A Además, 
B Es que 
C Mientras que 
D Pero 

 
1p 27  Waaruit bestond Lorenzo Fluxá’s “cabezonería” (regel 65)? 

Het vasthouden aan … (vul de zin aan) 
 

1p 28  Wat was een “continuo sufrimiento” (regel 81)? 
 

1p 29  ¿A qué o quiénes se refiere la frase ‘Finalmente empezaron a funcionar”.’ (línea 87)? 
A A las “Pelotas” (línea 74). 
B A los “consumidores” (línea 77). 
C A los “clientes habituales de Camper” (líneas 79-80). 
D A los “comerciales y el propio Lorenzo Fluxá” (línea 83). 

 
1p 30  Waarover beklaagt Lorenzo Floxá zich in de regels 93-102 (‘Que un … moda”.’)? 

Dat modeproducten … (vul de zin aan) 
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Tekst 5 Anécdotas y curiosidades 
 
 
Deze tekst bestaat uit 5 stukjes met wetenswaardigheden over de strip Asterix. 

1p 31  Noteer het nummer van het stukje waarin staat dat de makers van Asterix zelf ook in de 
stripverhalen voorkomen? 
 
 
 
Tekst 6 Locos por el móvil 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 
 

1p 32   
A apagara el móvil 
B conversara conmigo 
C llamara con otro móvil 
D me hiciera caso 

 
1p 33   

A es testigo 
B está disfrutando 
C queda expulsado 
D queda perplejo 

 
1p 34   

A el silencio 
B la intimidad 
C la llamada 
D la riña 

 
1p 35   

A la llamada de su vida 
B un fallo del aparato 
C una conversación fatal 
D una situación problemática 

 
1p 36   

A Mientras 
B Por casualidad 
C Por ejemplo 
D Por supuesto 

 
1p 37   

A buscando números 
B con dolor de cabeza 
C pegado al teléfono 

 
1p 38   

A Las ventajas 
B Los gastos 
C Los problemas 
D Los riesgos 

 
1p 39   

A adicción 
B causa 
C consecuencia 
D ventaja 
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Tekst 7 Galápagos en apuros 
 
 

1p 40  Welk probleem brengt deze tekst onder de aandacht? 
De geiten op de Galapagos eilanden 

A bedreigen de gezondheid van de inwoners. 
B verstoren het evenwicht in de natuur. 
C worden met uitsterven bedreigd. 
D zijn schadelijk voor het toerisme. 

 
 
 
Tekst 8 Hacer el agosto 
 
 
Deze tekst beschrijft een aantal vakantiebaantjes voor meisjes. 
De kopjes met de namen van de verschillende baantjes zijn weggelaten. 
Plaats vier van de vijf kopjes die onder de tekst staan (de nummers 1-5) bij de juiste 
beschrijving van de baantjes in de tekst (de letters A-D).  
Let op, er blijft één kopje over. 

2p 41  Schrijf de vier combinaties van letter en nummer op. 
 
 
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 9 ¿Y a ti cómo te afecta el tiempo? 
 
 
Het is algemeen bekend dat in de lente zowel bij mensen als bij dieren de liefdeshormonen 
geactiveerd worden. 

1p 42  Wordt in deze tekst een ander seizoen genoemd waarin dit ook het geval is? 
Zo ja, schrijf op welk seizoen. 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 
 
 
Tekst 10 Urbión 
 
 

1p 43  Kun je volgens deze folder in Urbión bergbeklimmen als sport beoefenen? 
Zo ja, waar? 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 
 
 
Tekst 11 Cómo cuidar a una tortuga 
 
 

1p 44  Kun je uit dit artikel te weten komen welke soort schildpadden niet als huisdier mag worden 
gehouden? 
Zo ja, welke? 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
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Tekst 12 Los 10 mejores restaurantes ... 
 
 

1p 45  Staat er in dit overzicht een restaurant waar lang van tevoren een tafel moet worden 
besproken? 
Zo ja, welk? 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 

Einde 




