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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 5 opdrachten. 
Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 180 punten te behalen. 
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FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 
 
Dit examen bestaat uit vijf opdrachten. 
Lees voor elke opdracht eerst de informatie en maak de opdrachten wanneer dat wordt 
aangegeven. 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat als er in een opdracht ‘je’, ‘jij’ of 
‘jou(w)’ staat, je telkens je eigen naam en/of adres en/of postcode en/of woonplaats en/of 
geboortedatum en/of geboorteplaats moet vermelden. 
 
Je komt al jarenlang bij manege De Wildhorst. Je krijgt er rijles en verzorgt er paarden. Je 
moet bijvoorbeeld stallen uitmesten en hooi verversen. Dat verdient heel aardig en het is 
leuk werk. Ook ben je lid van De Springruiters, de plaatselijke ruitervereniging. Af en toe 
doe je mee aan een springconcours. De manegehouder, Boris Bovenlander, zit in het 
bestuur en verzorgt de publiciteit. Over twee weken staat het jaarlijkse concours op het 
programma. Het is een groot concours met veel verschillende wedstrijdonderdelen. 
 
Vorig jaar heb je meegeholpen met de organisatie van het concours. Dat beviel jou en 
Boris Bovenlander heel goed. Ook dit jaar help je weer mee. Boris Bovenlander vraagt jou 
om een bericht voor de pers te maken. Hij wil daarmee de aandacht trekken voor het 
concours en tegelijkertijd geïnteresseerden informeren. Hij geeft je een aantekeningenlijst 
met daarop allerlei gegevens die je in het bericht moet vermelden. Het bericht gaat naar 
enkele regionale dag- en weekbladen. 
 
aantekeningenlijst 
 
  - wedstrijden op zaterdag 24 en zondag 25 april 2004 

- plaats: manege De Wildhorst  
- veel aanmeldingen verwacht 
- tijdig aanmelden: zeker van deelname  
- springklasse B (sprongen tot 1 m) en L (sprongen tot 1,1 m) op 24 april 
- springklasse M (sprongen tot 1,2 m) en Z (sprongen tot 1,3 m) op 25 april 
- hoofdprijzen winnaars zaterdag € 250 en zondag € 500 
- aanmelden vóór 18 april: 
- bij de heer B. Bovenlander 
 op de manege tussen 19.00 en 20.00 uur 
 of: telefonisch: 06-23654145 
 of per e-mail: bovenlander@wildhorst.nl 
- sponsor: Hertog Hein-bier 
- entree publiek: gratis 

 
 
EEN BERICHT VOOR DE PERS 
 

45p  1 Schrijf op examenpapier een bericht voor de pers, waarin je in goede zinnen de 
gegevens opneemt die je van Boris Bovenlander hebt gekregen. Gebruik geen briefvorm. 
Verzin zelf een passende kop. Het adres van manege De Wildhorst is Trompdreef 11 in 
jouw woonplaats. Zorg voor een enthousiaste toon. Gebruik voor het bericht ongeveer 
150 woorden. 
 
Jouw favoriete springpaard is Bredero en jij hebt een band met dit paard. Bredero is een 
groot bruin paard met een witte bles op de neus. Hij is heel vriendelijk en vindt het fijn om 
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aan een wedstrijd mee te doen en over hekken te springen. Als het regent, heeft Bredero 
nergens zin in. Dan kun je helemaal niets met hem beginnen. 
Het concours zal voor Boris Bovenlander en voor jou een bijzondere dag worden, want 
het is het laatste concours dat de 17-jarige Bredero nog zal meemaken. Iedereen van de 
manege kent dit oude paard, omdat het meer dan tien jaar lang de prijzenkast royaal 
gevuld heeft met tientallen bekers, rozetten en linten. Na dit concours mag het gaan 
uitrusten in het rusthuis voor oude paarden dat Boris Bovenlander gaat opzetten. Dat is 
een plek waar oude paarden goed verzorgd worden.  
In het blad Maneschijn, het blad van jullie ruitervereniging De Springruiters, wil Boris 
Bovenlander een foto plaatsen van Bredero als een soort dankbetuiging. Daar moet nog 
wel een kort artikel over het paard bij gemaakt worden.  
 
 
EEN ARTIKEL 

 
30p  2 Schrijf op examenpapier een artikel over Bredero. Geef aan hoe oud hij is, hoe hij eruit 

ziet en dat hij vele prijzen heeft gewonnen. Bespreek twee positieve 
karaktereigenschappen van het paard en een die minder positief is. Bedenk ook een leuk 
voorval dat je met Bredero hebt meegemaakt. Je maakt duidelijk hoe zijn toekomst er 
vermoedelijk zal uitzien. Gebruik voor het artikel ongeveer 125 woorden.  
 
Het concours zit erop. Het was een mooie dag met veel bezoekers. Bredero voelde aan 
dat het een bijzondere dag was en sloofde zich uit alsof hij tien jaar jonger was. Een prijs 
zat er desondanks voor hem niet meer in, maar een speciaal lintje kreeg hij wel.  
Thuis lees je in de laatste De Hoefslag, een tijdschrift voor paardenliefhebbers, het adres 
van stichting De Paardenkamp in Soest. Deze stichting heeft al een tijdje een rusthuis 
voor paarden. Met de mensen daar zou je wel in contact willen komen, want je wilt Boris 
Bovenlander graag helpen met het opzetten van een eigen rusthuis voor paarden en je 
hebt heel wat vragen. Bijvoorbeeld over hoe je een rusthuis opzet, hoe je bekendheid 
krijgt en hoe je het allemaal betaalbaar houdt. Ook Boris Bovenlander is nieuwsgierig. In 
overleg met hem schrijf je een brief naar de stichting met daarin jullie vragen. 
 
 
EEN BRIEF 
 

55p  3 Schrijf op examenpapier een brief aan stichting De Paardenkamp in Soest. Vermeld 
waar je de informatie hebt gelezen over de stichting. Geef aan wat het plan is van Boris 
Bovenlander. Bij de beschrijving van dat plan vertel je ook over Bredero en wat hij voor 
jou betekent. Je stelt vragen over hoe je een rusthuis moet opzetten, over hoe je 
naamsbekendheid krijgt, over de dagelijkse verzorging van oude paarden en over de 
financiering. Bedenk zelf nog twee andere belangrijke vragen. Je schrijft de brief op  

   8 mei 2004. Het adres van stichting De Paardenkamp is Birkstraat 28, 3456 PM Soest. 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina. 
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EEN ENVELOP 
 

10p  4 Schrijf in de uitwerkbijlage de envelop die bij deze brief hoort. 
 
Een week later krijg je bericht terug. Uit het antwoord blijkt dat een van de grootste 
problemen de financiering is. Stichting De Paardenkamp krijgt gelukkig veel 
sponsorgelden van bedrijven en giften van particulieren.  
 
In de manege worden een paar oude stallen opgeknapt. Die zullen voorlopig dienst doen 
als rusthuis. Overdag kunnen de oude paarden net als de jonge paarden de wei in. Om 
aan geld te komen, gaat Bovenlander graag in op jouw voorstel een Open Dag te 
organiseren. Hij vindt zaterdag 26 juni een geschikte dag daarvoor. De bedoeling is dat 
mensen dan kennis kunnen maken met de manege, het rusthuis en met Bredero. De 
entree is gratis. Jullie willen de Open Dag groots aanpakken. Er komt een loterij – de 
hoofdprijs is zes maanden gratis paardrijles - en een fancy fair. Ook kunnen kinderen 
onder begeleiding paardrijden. Verder zijn er hapjes en drankjes. Natuurlijk is Bredero 
van de partij. Iedereen kan tegen een kleine vergoeding samen met hem op de foto. Om 
mensen te laten weten dat er een Open Dag is, willen jullie posters ophangen in scholen 
en andere openbare plaatsen. 
 
 
EEN POSTER 
 

40p  5 Schrijf in de uitwerkbijlage de tekst voor jouw poster. Vermeld de datum van de Open 
Dag, het doel en de activiteiten die plaatsvinden. Ook vermeld je dat de entree gratis is. 
Natuurlijk vergeet je niet de naam en het adres van de manege en het telefoonnummer 
van Boris Bovenlander te vermelden. 
Bedenk een uitnodigende kop. Schrijf ten minste twee woorden die de aandacht moeten 
trekken, groot of onderstreep ze. Zorg voor kernachtige formuleringen en een goede 
bladindeling. 
 
De Open Dag is een groot succes. Jullie halen flink wat geld op. Met de vele donaties 
kunnen jullie de komende tijd vooruit. Maar misschien is het nog wel belangrijker, dat een  
aantal bedrijven het rusthuis gaat sponsoren. Voorlopig is Bredero onder de pannen. Ook 
andere paarden zullen binnenkort hun oude dag in het rusthuis op De Wildhorst 
doorbrengen. 

einde 




