
Eindexamen havo 2011 

Uitwerkingen 

In deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Vertaalde 

passages uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd. 

In dit examen komen ook enkele open vragen voor. In de betreffende uitwerkingen tref je de tekst 

aan uit het correctiemodel, gevolgd door een toelichting. Dit examen bestaat uit 11 teksten en 41 

vragen. Je kunt er maximaal 49 scorepunten voor behalen: per meerkeuze(-invul)vraag 1 punt. 

Bij een aantal open vragen kun je méér dan een punt scoren. 

In de scoresleutel achter in dit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald 

aantal punten. 

Tekst 1 

1 B Briefschrijfster Julie Neubert is van mening dat de kerstverlichting te veel energie verbruikt, 

en haar advies is 'simply use less power' (r. 10-11). Een verspillende houding (r. 11: 'I can 

afford it therefore I can squander it') is volgens haar niet langer te rechtvaardigen. 

A, C, D en E Er is geen reden aan te nemen dat Julie van zo'n houding zegt dat het (A) 

impopulair is geworden, (C) begrijpelijk is, (D) tenslotte zal aanslaan of (E) verdedigd 

dient te worden. 

Tekst 2 A rider off the rails 

2 D De rechter vond dat eisers verkeerde redenen hadden om tegen C!ifford te getuigen: 'most 
of the witnesses had 'an axe to grind" (r. 9-10). 

A, B, C en E Er is geen reden aan te nemen dat de zaak werd geseponeerd (= er niet tot 

vervolging over werd gegaan) omdat (A) Cftfford bepaalde beloftes deed, (B) Clifford 

alleen maar zijn werk deed- mensen lastig vallen is niet zijn werk, (C) niemand tegen 

C!ifford dlllfde te getuigen - ze deden dat juist wél (r. 9-10), of (E) het spoorwegbedrijf de 

passagiers had moeten beschermen tegen lastposten als C!ifford. 

3 D Hij doet het 'in the name of peace, quiet and civility' (r. 16-17). Hij wil andere reizigers 
dus dwingen zich correct te gedragen. Zie ook r. 4-5: 'to make them behave better'. 

A Clifford geeft weliswaar toe dominant te zijn (r. 18-19) maar dat betekent niet dat hij een 

ziekte heeft die hem agressief maakt ten opzichte van vreemden. Hij doet het ook alleen bij 

onbeschófte vreemden. 

B Hij is niet boos omdat zijn klachten genegeerd werden door de Rai/raad Authority: de 

klachten die in r. 13 worden genoemd, zijn niet Cliffords klachten. 

C Clifford ergert zich juist aan mensen die te hard in hun mobieltjes praten (r. 22-23) en zal 

dus zeker niet ·weigeren te aanvaarden dat het gebruik van mobieltjes beperkt wordt. 

4 A De belangrijkste functie van alinea 3 en 4 is te illustreren wat C!ifford andere trein

reizigers aandoet. Zie daarvoor r. 21-24 en r. 29-32. (Zijn gewelddadige acties worden 

aangekondigd in r. 15-17.) 
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B, C en D Het is niet zo dat deze alinea's vooral (B) duidelijk maken dat C/fjfords gedrag 

medereizigers boos maakt- Donna DeCurtis werd juist báng, (C) de ophef die Clifford 

veroorzaakt bagatelliseren (=als onbeduidend voorstellen) of (D) laten zien dat Cliffords 

vorige baan zijn huidige gedrag heeft veroorzaakt. 

5 A1aximumscore 1 punt 
• (The Long Island Rail Road's) etiquette bully (r. 1-2). 

Toelichting: John Clifford is de omgangsvormentiran die de spoorwegen van Long Island 

onveilig maakt, en volgens de eerste alinea daarbij steeds aan een veroordeling ontsnapt. 

Opmerking: Het antwoord 'a rider off the rails' (de titel) is onjuist. 

6 Nlaximumscore 1 punt 
• (alinea's) 5,6. 

Toelichting: In alinea 5 noemt de schrijver als verzachtende omstandigheid voor Cliffords 

gedrag het feit dat 'many people . . .  into public places' (r. 33-36). Hierbij worden 

'cellphone jabberers' (r. 40) als extra irritant vermeld. In alinea 6 wordt gezegd dat de het 

spooiwegbedrijftekort schiet 'to instill a culture of decency and respect on board' (r. 47-48). 

7 D De schrijver is van mening dat Clijford de wet niet in eigen hand mag nemen. Zie 'None 

ofthis excuses Mr Cli fford's behavior' (r. 41-42). De schrijver noemt zijn gedrag verder 

ook 'wrong' en 'dangerous' (r. 58-59). 

A Het is niet zo dat Clifford uit de gevangenis wordt vrijgelaten - hij ontsnapt juist opnieuw 

aan een veroordeling. 

B Clifford heeft niet het recht mensen (op zijn manier) te corrigeren - zie D. En over 

'normaal corrigeren' wordt niet gesproken. 

C Uit niets blijkt dat de schrijver ervan overtuigd is dat Cliffords medepassagiers hem 

opzettelijk boos wilden maken. 

Tekst 3 Win your lover back 

8 D Dat er een grote vraag in Japan is naar bedrijven die aanbieden verbroken relaties van 

stelletjes te herstellen, blijkt uit de eerste zin (r. 1-5). 

A, B en C Uit niets blijkt dat (A) het eenvoudiger is voormalige stelletjes weer bij elkaar 

te brengen dan nieuwe partijen te vinden voor vrijgezelle mannen en vrozrwen in Japan, 

(B) Japanse vrijgezellen dure datingbureaus prefereren boven andere vormen van 

bemiddeling, of dat (C) Japanse vrouwen boven de veertig er niet zo happig op zijn hun 

voormalige minnaars te ontmoeten. 

9 C Dat de tweede alinea een uit.vei ding geeft op de informatie uit de eerste alinea, is juist: 

in alinea 2 wordt immers verteld hoe 'Ladies Secret Service' (r. 5) precies te werk gaat 

bij het herstellen van verbroken relaties. 

A, B en D Het is niet zo dat de tweede alinea de informatie uit de eerste alinea (A) analyseert, 

(B) tegenspreekt of (D) herhaalt. 

10 A1aximumscore 2 punten 
• 1) Wel. Er staat: 'they . . .  feign amazement when they realize they have a mutual 

acquaintance' (r. 29-31 ). 
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• 2) Niet. Aantrekkelijkheid speelt wel een rol, maar 'a quick mind' (r. 68-69) is zeker zo 

belangrijk, want 'Looks alone ". paid to produce' (r. 69-71). 
• 3) Niet. Zij proberen die nieuwe relatie wel in een kwaad daglicht te stellen, maar 

doen dit via 'an incredible amount ofresearch into the new man or woman in our 

target's life' (r. 53-55). Niets over leugentjes dus. 
• 4) Niet. Zij hebben blijkbaar wel enig psychologisch inzicht nodig, maar over een 

nauwe samenwerking met psychologen wordt niets gezegd. 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 

0 punten. 

11 B De tekst maakt duidelijk dat fukuenya denkprocessen kunnen beïnvloeden, 'also in the 

client' (r. 78-79). Het antwoord dat de betalende klant in staat en bereid moet zijn 0111 zich 

aan te passen aan de zienstvijzen van de ex-partner is daarom juist. 

A, C of D Van de klant wordt niet gezegd dat hij (A) moet erkennen dat het beëindigen van 

de relatie het beste was, (C) de ontrouw van zijn ex-partner onder ogen moet zien, of (D) 

moet beseffen dat veel geld uitgeven geen garantie is voor succes. 

12 A Uit het citaat (r. 84-85) blijkt dat de betreffende persoon - de 'target' - in geen geval te 

weten mag komen hoe de verzoeningspogingen in werkelijkheid tot stand kwamen. De 

passage van antwoord A (uit r. 22-26) laat zien dat dit maar beter is ook: zelfs 'outright 

deception' van de target behoort tot de trnkendoos van de fukuenya. 

B en C De citaten van B en C bevattten niets dat in dit opzicht voor de 'target' zeer pijnlijk 

zou zijn. 

13 B Aangezien de 'waarzegger' ook als een van de fukuenya in het complot zat, is het 

vanzelfsprekend dat hij haar adviseerde om terng te gaan naar haar ex. 

A, C en D Het is daarom niet (A) gelukkig, (C) helaas of (D) verrassend dat hij haar dat 

adviseerde. Zie B. 

14 B Volgens Okawa worden de keuzes en handelingen van mensen op romantisch gebied 
beiiJVloed door economische factoren: bij economische malaise zijn mensen 'defeatist . . .  

easily' (r. 106-107), terwijl zij met geld op zak verwachten hun ex wel terng te kunnen 

winnen (r. 109-112). 

A, C ofD Okawa beweert nergens dat (A) het goedkoper is een nieuwe partner te vinden 

dan een oude terug te winnen, (C) werklozen meer tijd hebben hun verbroken relatie op 

te lappen, of (D) mensen duidelijk meer belangstelling Ja·ijgen voor romantiek bij een 

teruglopende economie. 

Tekst 4 Serious swimmers 

15 Maximumscore 4 punten 
• 1) Niet. Dat blijkt nergens uit. Moeder lijkt wél verslaafd (vanwege de injectienaald en 

bepaalde andere aanwijzingen in het verhaal) en werkzaam te zijn geweest in de 

prostitutie (r. 29-31 ). 
• 2) Wel. Anthony leeft bij Moira, een 'foster-carer' (r. 24). 
• 3) Niet. Hij maakt alleen een aantekening 'in zijn hoofd' (r. 9-11). 
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• 4) Wel. In r. 26-27 zegt de maatschappelijke werker dat moeder nog maar 'a little bit 

sick' is, 'the last bit' . Hiervoor is Gail 'grateful' (r. 29). 
• 5) Wel. Ze zijn onderweg naar het zwembad (r. 1-2) in een auto (r. 4) en de maat

schappelijke werker zit 'at the wheel' (r. 10). In r. 17 komen ze aan. 
• 6) Niet. Integendeel, ze verandert haar mening over de maatschappelijke werker heel 

impulsief van intense haat (r. 8-9) in grote waardering (r. 28-30). 
• 7) Wel. Er zijn 'a couple of hiccups' (r. 1 ). Moeder doet erg haar best, maar het kind 

reageert luitisch op haar (zie r. 3, r. 16 en r. 23). 
• 8) Niet. De lezer weet alleen dat Moira vindt dat mensen die niet ziek zijn, ook geen 

medicijnen moeten gebruiken. 

Opmerking: Bij acht goed: 4 punten; bij zeven goed: 3 punten; bij zes goed: 2 punten; bij 

vijf goed: 1 punt; bij vier of minder goed: 0 punten 

Tekst 5 National buffoon 

16 B Dat het hier moet gaan om het feit dat hij zo typisch Brits is, blijkt wel uit de opsomming 

die volgt: hij gaat gekleed in tweed, rijdt in een Mini en is 'a symbol of the nation' (r. 10) 

- waarmee Groot-Brittannië wordt bedoeld. Zie ook 'his quintessentially Britsh creation' 

(r. 11-12). 

A, C en D Het gaat er hier niet om dat hij (A) irritant, (C) grappig of (D) internationaal is. 

17 A Gek genoeg is hier op zijn plaats, omdat je niet zou verwachten dat de zo typisch Britse 

figuur van Mr. Bean werd geïnspireerd door een Fránse komiek. 

B, C en D De betekenissen (B) natuurlijk, (C) om het e1ger te maken of (D) onverstandig 

gaan aan deze betekenis voorbij. 

18 D De clips van Mr. Bean werden in het experiment gebruikt om bij de proefpersonen een 

lachstuip (r. 22: 'the required amusement') teweeg te brengen. Het doel immers was te 

bestuderen hoe lachen 'increases your tolerance ofphysical pain' (r. 21). 

A, B en C Het is uitgesloten dat deze clips het lachen moesten (A) analyseren, (B) beperken 

of (C) herkennen. 

19 A Uit r. 28-29 blijkt dat professor Ruch het nîet eens is met de gedachte dat 'being disaster

prone part ofBritishness' zou zijn. De aanwezigheid van 'But' in r. 30 duidt vervolgens op 

een contrast. Dat contrast ontstaat alléén wanneer op de open plek wordt gekozen voor de 

betekenis is het ermee eens. 

B,  C, D en E Bovengenoemd contrast ontstaat niet bij een keus voor (B) ontkent, (C) 

ve1geet, (D) hoopt of (E) grapt. Zie A. 

20 D Hier wordt de vraag gesteld of de groeiende populariteit van een 'asexual wimp' (r. 41) als 

Mr. Bean de verminderde status van Groot-Brittannië in de wereld - het verdwijnen van 

'a sense of its global importance' (r. 40) - weerspiegelt. 
A ,  B en C Het kan niet zo zijn dat Beans groeiende populariteit die verminderde status (A) 

veroorzaakt, (B) verbetert of (C) overschaduwt. 

21 C Op dezelfde manier is hier juist, omdat de Chinese diplomaten even enthousiast op de 
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aankomst van Mr. Bean reageren als het personeel van het sjieke Franse hotel, waar voor 

hém opeens wél een kamer vrij bleek te zijn. 

A, B en D Met (A) maar toen en (B) in plaats daarvan wordt ten onrechte een tegenstelling 

gesuggereerd, terwijl (D) zodoende op een niet bestaand oorzakelijk verband wijst. Zie C. 

22 C Volgens Bevan hebben de Britten Bean nooit in hun hart gesloten, maar lokt hij bij hen 

juist 'sarcastic remarks' (r. 57) uit. Daaruit volgt dat Bean de Britten irriteert. 

A, B, D en E Er blijkt niet uit dat hij de Britten (A) wil beledigen, (B) vermaakt, (D) vleit of 

(E) probeert te vermijden. Zie C. 

Tekst 6 Dollars for scholars 

23 C De tweede alinea maakt duidelijk wat NYC ertoe inspireerde het programma in te voeren, 

dat in de eerste alinea werd genoemd. Als voorbeeld voor het stimuleren van 'low income 

neighborhoods' (r. 7) diende immers het succesvolle Mexicaanse armoedebestijdings

programma 'Oportunidades' (r. 19). 

A, B en D De tweede alinea heeft niet tot doel (A) kritiek te leveren op de achtergrond van 

het programma uit de eerste alinea, (B) de successen die in NYC ermee behaald werden te 

belichten, of (D) te laten zien dat er.flink wat discussie is over het effect ervan. 

24 C In de derde alinea wordt duidelijk dat Opportunity NYC misschien mensen weer op gang 
kan helpen. Zo zullen ouders die over 'the money' (r. 33) beschikken, misschien bepaalde 

'services' (r. 35) gaan verlangen, en zullen studenten 'more interested' (r. 47-48) en 

'excited about learning' (r. 50-51) kunnen worden. 

A, B, D en E Nergens wordt over Opportunity NYC gezegd dat (A) alle negatieve 

commentaren over de werkwijzen �warden genegeerd, (B) het meer zou kunnen bereiken 

dan de Mexicaanse voorloper, (D) de ambities ervan onrealistisch zijn, of (E) het publiek 

er te veel van zou kunnen venvachten. 

25 E Uit de hier geciteerde passage (r. 55-58) blijkt dat het inderdaad om een 'reversal' (r. 59) 

gaat: het is 'the exact opposite of traditional social services for the poor' (r. 55-57). Er 

wordt namelijk nu wél iets geëist 'in return' (r. 58) voor de uitkering. 

A, B, C en D Deze passages geven geen van allen annvoord op de vraag in welk opzicht de 

nieuwe aanpak een breuk is met bestaand beleid. 

26 C In de bedoelde passage (r. 78-80) is 'pay a little on the front end' het plan waarbij 

sociaal zwakke gezinnen een financiële worst, of een 'cash incentive' (r. 42-43) wordt 

voorgehouden. Dit zal de belastingbetaler uiteindelijk geld besparen (r. 78-79). Dus het 

geld dat nu wordt uitgegeven, spaart later grotere uitgaven uit. 
A en B Het is niet zo dat James Oddo hiermee (over het plan) duidelijk maakt dat (A) hij 

niet houdt van het feit dat het exclusief wordt gefinancierd vanuit liefdadigheid, of dat 

(B) hij bezwaar maakt tegen het feit dat organisaties van ondenvijskzmdigen en leraren 

nauwelijks profiteren van het verschafte geld. 

27 B In r. 86-89 wordt uitgelegd waaro111 er geen beroep wordt gedaan op belastingbetalers 0111 

Opportunity NYC te ondersteunen: zo kan het programma worden geëvalueerd, zonder dat 
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er een politieke slijtageslag (r. 89: 'bruising politica! battle') gevoerd hoeft te worden. 

A, C en D De functie van deze alinea is niet om (A) een beroep te doen op Opportunity NYC 

om meer geld in leraren te investeren, (C) te bewijzen dat Opportunity NYC uiteindelijk 

zonder geld zal komen te zitten, of (D) een grote verscheidenheid aan reacties op 
Opportunity NYC op te sommen - alleen de kritische reactie van Randy Weingarten wordt 

gegeven. 

28 A1aximwnscore 2 punten 
• 1) Wel. Linda Gibbs verwacht weliswaar geen 'radical difference' (r. 28-29), maar r. 31-

32 maken toch duidelijk dat ze overwegend positief is. 
• 2) Wel. Joel Klein hoopt op positieve effecten op studenten (r. 46-51 ) . 

• 3) Niet. De liberalen noemen het plan 'insulting and patronizing to the people it aims to 

help' (r. 69-71). 
• 4) Niet. Randi Weingarten is een 'potential foe' (r. 90) die tegen 'any pay for good 

behaviour' (r. 93) is. 
Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 

0 punten. 

29 1\1aximumscore 2 punten 
• 1) Niet. Het is niet zo dat de mening van tegenstanders wordt weggelaten - zie vraag 

28 (3 en 4). 
• 2) Niet. Hiervoor is geen bewijs te vinden. 
• 3) Wel. De mening van een aantal externe deskundigen wordt weergegeven, bijvoorbeeld 

die van James Oddo (r. 72-80), Bill Wilkins (r. 109-115) en die van de bij vraag 28 

genoemde personen. 

• 4) Niet. Uit niets blijkt dat de auteur zelf ervaring heeft met het onderwerp. 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 

0 punten. 

Tekst 7 Texting shorthand annoys purists, but it has its chann 

30 Maximumscore 1 punt 
• (David) Crystal. 

Toelichting: De uitspraak houdt in dat de sms-taal een minimalistische taalvorm is die van 

gering belang is. Crystal sluit volledig aan bij deze visie: het is 'a very tiny, tiny thing ... ' 

(r. 18-19) dat gelukkig maar een klein stempel drukt (r. 21: 'leaving little imprint') op de 

taal. 

31 Maximumscore 1 punt 
• (the) realignment (of spelling) with sound. 

Toelichting: In de bedoelde alinea's is dit de enige plaats waar het woordgebruik in sms

taal duidelijk als een verbétering wordt gepresenteerd, want 'The vocabulary of text 

messaging realizes an old lexicographical dream' (r. 13). De voorbeelden van r. 14-15 

laten zien dat in sms-taal - anders dan in de gangbare spelling - klankverschil wél leidt tot 

verschil in spelling. Er is dus 'realignment of spelling with sound' (r. 14). 
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32 Maximumscore 2 punten drie van de volgende antwoorden 
• the Scottish Qualification Authority: deze noemt het gebruik van sms-taal 'acceptable 

in exam papers' (r. 24-25); 

• education officials in New Zealand: deze accepteren sms-taal 'on examinations' (r. 26); 

• Denis Pyatt: een schooldirecteur (r. 31) die sms-taal 'exciting' (r. 32) en 'wonderful' (r. 

34) vindt; 

• the British Council: deze heeft op haar website een 'lesson plan' voor het schrijven van 

een romantische sms voor Valentijnsdag (r. 36-40). 

Opmerking: Bij drie goed: 2 punten; bij twee goed: 1 punt; bij één of minder goed: 

0 punten. 

33 Maximumscore 1 punt 
• In (r. 27) / Skoolz (r. 29). 

Toelichting: Beide antwoorden zijn goed. Judy Turner verpakt haar 'objection' (r. 28) in 

een spottend smsje. Het maakt op krakkemikkige wijze duidelijk dat scholen góed Engels 

moeten onderwijzen, want - zo luidt de boodschap - 'Schools are there to educate and 

raise literacy to certain standards'. 

Tekst 8 Music, corsages and a killer 

34 D In de laatste alinea wordt de negatieve balans opgemaakt. De recensent geeft in duidelijke, 

ondubbelzinnige bewoordingen zijn mening: het is een slappe film, met een belachelijke 

slechterik, een bloedeloos script en alleen spanning waar het de keuze van de 'prom king 

and queen' (r. 31-32) betreft. 

A, B of C Ironie is spottend taalgebruik waarbij het tegengestelde wordt gezegd van wat écht 

wordt bedoeld. De recensent is duidelijk geen liefhebber van dit genre. Zijn toon is dan 

ook ironisch wanneer hij spreekt over de (A) 'magnificence' (r. 3) van de originele film, 

de (B) 'sophistication' (r. 15) die men verwacht aan te treffen bij de doelgroep van deze 

film, of de (C) 'award-worthy screams' (r. 16-17) van Jam ie Lee Curtis. 

Tekst 9 . . .  faked TV shows? 

35 A De conclusie is dat serieuze joumalistiek geen gebruik dient te maken van praktijken die 

acceptabel zijn voor amusementsprogramma s: 'The real problem . . .  news coverage' (r. 

17-19). 

B, C of D Er kan hier niet worden geconcludeerd dat (B) de recente ophef over onwaar

achtige scènes in reality tv-shows veel te laat kwam, (C) tv-producenten of uitzend

gemachtigden die het publiek bij de neus nemen, ontslagen moeten worden, of dat (D) 

kijkers slim genoeg zijn te tveten wanneer ze verkeerd geiiiformeerd worden. 

36 C Alinea 4 illustreert alinea 3: er wordt een voorbeeld gegeven van een serieus actualiteiten

programma (r. 24: 'BBC Panorama') dat zich schuldig maakt aan 'emotionalised, victim

oriented stories' (r. 19-20) door mee te doen aan de 'witch-hunt of dr. Taranissi' (r. 30). 

A, B of D Alinea 4 (A) voegt géén nieuw argument toe aan alinea 3, (B) spreekt alinea 3 

niet tegen en (D) somt alinea 3 niet op. 
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37 A1aximumscore 2 punten - drie van de volgende antwoorden: 
• concocted (in a less than upfront and honest fashion) - r. 26; 
• trials by television - r. 27; 
• faked (TV )  - r. 28; 
• witch-hunt - r. 30. 

Opmerking: Bij drie goed: 2 punten; bij twee goed: 1 punt; bij één of minder goed: 

0 punten. 

38 D Toch is correct, omdat er sprake is van een tegenstelling tussen 'raise concerns' (r. 28) 

en het feit dat geen van de commentatoren daadwerkelijk vraagtekens plaatste (r. 30: 

'ignored' ) bij de heksenjacht op dr. Taranissi. 

A, B of C Wat na de open plek komt, is geen gevolg van het voorafgaande, geen hieraan 

toegevoegd argument en geen hiermee overeenkomstig geval. Daardoor zijn (A) 

dientengevolge, (B) bovendien en (C) op dezelfde wijze niet juist. 

39 C De schrijfster betoogt hier (evenals in alinea 3) dat wanneer 'serious and objective news 

reporting (r. 34-35) erdoor aangetast wordt, we minder bedrog van tv-producenten moeten 

eisen. 
A of B Het is uitgesloten dat de schrijfster hier over serieuze journalistiek zou beweren dat 

we (A) zouden moeten accepteren dat zij zich aan de tijd moet aanpassen, of (B) de 

amusementswaarde ervan moeten waarderen. 

D Het antwoord dat we dan maar andere manieren moeten zoeken om ons te vermaken, is uit 

de lucht gegrepen: de schrijfster heeft niets tegen amusementsprogramma's die een beetje 

nep zijn (r. 17). 

Tekst 10  Why all you need is  cash for a fab advert 

40 Maximumscore 1 punt 
• (alinea) 4. 

Toelichting: Dat het 'pampercontract' het ergste doet vrezen voor de nalatenschap van 

de Beatles wordt inderdaad in alinea 4 uitgewerkt. Er bestaan 'concerns that . . .  dash 

for cash' (r. 48-51) want een klassieker van de Beatles (All you need is love) wordt uit 

winstbejag verkwanseld aan een pamperfabrikant. 

Tekst 1 1  Scaiy rnovie rnaking viewers sick 

41 lvfaximumscore 1 punt 
• De dvd huren / thuis kijken. Of: (Uit)zicht rondom je beeldscherm hebben. 

Ook goed gerekend is: De film huren. 

Toelichting: Deze tip uit r. 34-37 is bedoeld voor mensen die zich écht zorgen maken 

(r. 34: 'really concemed') en geeft de meeste zekerheid om misselijkheid te voorkomen. 

Immers: de thuiskijker 'would probably be fine' (r. 35). Een eerdere tip uit r. 32 ( 'close 

your eyes') biedt in dit opzicht minder zekerheid (r. 33: 'it may be enough') .  
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