
Herexamen havo 2012 

Uitwerkingen 

In deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Vertaalde passages 
uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd. 

Dit examen bestaat uit 12 teksten en 44 vragen. Je kunt er maximaal 52 scorepunten voor behalen: 
per meerkeuze(-invul)vraag 1 punt. Bij een aantal open vragen kun je meer dan 1 punt scoren. 
In de uitwerkingen van de meerkeuzevragen is niet aleen vermeld welk antwoord goed is en 
waarom, maar meestal ook waarom de andere antwoorden fout zijn. Bij de open vragen is de 
tekst opgenomen uit het officiële correctiemodel, gevolgd door een toelichting. 
In de scoresleutel achter in dit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald 

aantal punten. 

Tekst 1 Two's a family, three's a crowd 

1 D Uit regel 1 ('save the planet') blijkt al dat het gaat om schade aan het milieu. Een in 
Groot-Brittannië geboren kind produceert een grote uitstoot aan broeikasgas, en is daar
mee even vervuilend als benzine slurpende snelle auto's. 

® Er is geen sprake van schade aan (A) je sociale leven, (B) de veiligheid op de weg, of 

(C) de economie. 

Tekst 2 Nose-picking 

3 Maximumscore 3 punten 

1) juist. Zie regel 5-6: 'almost the entire sample'. 
2) juist. Het gaat om 'only nine pupils' (r. 8-9) die uit hun neus eten. 
3) juist. Zie hiervoor het citaat van onderzoeker Andrade in regel 17-18. 
4) onjuist. De onderzoekers 'found nothing ". from the others' (r. 19-20). 
5) juist. Deze suggestie wordt gedaan in regel 22-23. 
6) juist. Andrade en Srihari onderzochten niet waarom mensen het doen (zie r. 2 1  ), maar 

Sidney Tarachow deed dat wel en al veel eerder als enige onderzoek 'on the matter' 
(r. 29-30). De reden die hij vond was dat mensen het 'smakelijk' vinden (r. 32-33). 

Opmerking: Bij zes goed: 3 punten; bij vijf goed: 2 punten; bij vier goed: 1 punt; bij drie 
of minder goed: 0 punten. 

Tekst 3 Sick of the Big Six? Move custom 

3 Ji;faximumscore 1 punt 
They have (r. 17). 

Toelichting: Ze (dat zijn de vertegenwoordigers van de muziek- en filmindustrie) zijn 
bang dat ze inkomsten mislopen (r. 17: 'losing revenu') door het îllegale downloaden. 

4 B Uit de situatiebeschrijving wordt duidelijk dat bepaalde internetproviders al een hele tijd 
klantgegevens doorspelen (r. 4-7), dat de media vol staan met maatregelen die tegen het 
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illegale downloaden worden genomen (r. 7-9), dat de zes grote providers hun klanten 
aanspreken op hun downloadgedrag (r. 9-11 ), en dat de providers dus het internetgedrag in 
de gaten houden (r. 11-14). 

S C De boosheid blijkt uit 'This makes my blood boil' (r. 15). De kritiek heeft betrekking op 

de te grote macht van de British Phonographic Indus try (r. 15-17: 'Just why is it that . . .  
the shots?') en op de zwakke 'governments' (r. 19) die zich te snel laten intimideren. 

6 B De ve1gelijki11g is met auto's en kleurenprinters, die net als computers (en zoveel andere 
dingen) op onrechtmatige wijze gebruikt kunnen worden. Toch gaan we die om die reden 
niet 'taggen'. Waarom dan wel bij de computer, vraagt de schrijver zich af. 

7 B Uit de analyse blijkt dat het filteren van de logs en het versturen van de waarschuwingen 
onder druk van een of andere 'corporation' (r. 28) verder gaat dan enkel het automatisch 
registreren van 'all Internet activity' (r. 26). De schrijver keurt dit af, omdat het de deur 
opent naar 'censorship' (r. 29). 

Tekst 4 How Tube announcer lost her platform 

8 D De schrijver schetst de oorzaak (r. 3: 'she criticised the Underground system'; r. 8: 'Ms 
Clarke, 36, criticised the system') en het gevolg (r. 4-5: 'that they will not provide the 

voiceover artist with any more work') van het conflict. 
® Het is niet zo dat de schrijver (A) de London Unde1ground bekritiseert vanwege een 

gebrek aan hu11101; (B) hun wederzijds belang in openbaar vervoer beschrijft, (C) hun 

opmerkelijke verhouding onderstreept, of (E) Ms Clarke prijst voor haar professionele 
benadering. 

9 A1aximumscore 3 punten 
1) niet. Ze zegt in regel 10-11 alleen maar dat ze er zélf geen gebruik meer van wenst 

te maken. 
2) wel. Zie regel 11-12: 'she said that ... out of context'. 
3) niet. Een woordvoerder van Transport/or London noemt de berichten juist 'very 

fünny' (r. 22). 

4) vvel. Zie regel 18-19: 'it was the criticism of the Tube system . .. that sealed Ms 
Clarke's fate.' 

5) niet. In tegendeel: 'Commuters will continue to hear Ms Clarke telling them to 
'mind the gap" (zie r. 30-31 ). 

6) niet. Ze hoopt nog op herstel van de arbeidsverhouding, volgens regel 35-36. 
Opmerking: Bij zes goed: 3 punten; bij vijf goed: 2 punten; bij vier goed: 1 punt; bij 
drie of minder goed: 0 punten. 

10 A Er is hier sprake van een tegenstelling. De woordvoerder voor TJL vindt enkele 'spo of 

announcements' (r. 21) erg grappig. Het afkraken van haar werkgever is echter 'a bit silly' 
(r. 22). 

® Er is hier dus geen sprake van een situatie waarin (B) eveneens, (C) bovendien of 
(D) daarom van toepassing is. 
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11 C is juist. Bij beeldspraak hebben woorden niet hun letterlijke betekenis. Alleen in antwoord 
C hebben de woorden wél hun letterlijke betekenis. 

® Zo is in antwoord (A) her pla(form een beeld voor de baan als omroepster die ze verloor. 
In antwoord (B) is de verwoording experiencing severe delays beeldspraak voor het 
feit dat haar geen contractverlenging meer wordt aangeboden. Beide beelden komen 
toepasselijk genoeg uit de wereld van het metrotransport. In antwoord (D) wordt een 
(cliché)beeld gebruikt, iemands lot bezegelen. Dat wil zeggen 'doorslaggevend zijn voor 
wat iemand te wachten staat'. Ook hier komen er natuurlijk geen echte zegels aan te pas. 

Tekst 5 Monkeys behaving badly 

12 A Volgens Bywater geeft het boek mensen meer inzicht in zichzelf Het doet de lezer 
beseffen dat mensen ook primaten zijn, het laat ons 'blush and shuffle our feet' (zie r. 3-4). 

® Uit niets blijkt dat de recensent het boek (B) te vol vindt staan met vulgaire en sensationele 

elementen, (C) net zo saai vindt als andere boeken over primaten, of (D) voor gevoelige 

mensen te seksueel expliciet vindt. 

13 B De tweede alinea geeft vanaf regel 6 voorbeelden van primaten die gedrag vertonen dat 

mensen bevalt. De genoemde primaten vallen immers in de categorie 'fine' (r. 5). 
® De schrijver wil hier dus niet (A) uitleggen dat primaten meer verschillen van mensen dan 

we altijd dachten, (C) illustreren dat primatenonderzoek erg populair is, of (D) laten zien 

dat mensen familie zijn van zowel grotere als kleinere primaten. 

14 }daximumscore 1 punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

(De resus-makaak) wordt niet bedreigd/ heeft een groter leefgebied/ komt op meer
dere plaatsen voor. 

Toelichting: Voor deze apensoort geldt niet wat in regel 13-14 van de eerder genoemde 
apensoorten wordt gezegd: dat ze 'under threat or confined to small areas of the planet' zijn. 

15 Maximumscore 1 punt 

notorious (r. 15). 
Toelichting: De resusaap wordt in regel 15 al berucht genoemd, en dat sluit uit bij het 
vervelende gedrag waarover alinea 4 later uitweidt. 

16 Maximumscore 1 punt 

Een antwoord met de volgende strekking is juist: 
(een leven vol) geweld/agressie / een stressvol leven. 

Toelichting: Zie regel 20-21: 'lead Jives of violence and aggression'. 

17 A Uit alinea 6 wordt duidelijk dat agressief gedrag de fimctie heeft om een sterke groeps

mentaliteit te vestigen. Dit blijkt uit de verwijzing naar het bestaan van dit mechanisme 
onder soldaten. Het beschermen van het eigenbelang en het belang van de medesoldaten 
maakt groepen soldaten tot 'perfect war machines' (r. 32). 

® Het is niet zo dat deze alinea duidelijk maakt dat (B) levensgemeenschappen bij 
mensen anders georganiseerd zijn dan bij groepen resusapen - op dit punt juist niet!, 
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(C) Maestripieri het betreurt dat resusapen zo negatief vvorden beschreven, of (D) de 

Italiaanse luchtmacht haar succesvolle strategieën afkeek van de tactieken van resusapen. 

18 Maximumscore 2 punten 

1) wel. Maestripieri voelde zich een resusaap toen hij in dienst ging bij de Italiaanse 
luchtmacht en moest functioneren in die machtsstructuur (zie r. 28-30). 

2) niet. Bonobos vallen in de categorie 'Some primates are fine' (r. 5). In deze 
categorie horen de beruchte resusapen niet thuis (zie ook vraag 15). 

3) wel. Gevangenen en resusapen delen bepaalde gedragspatronen. Het leven van 
resusapen is immers 'much like the life of a prisoner' (r. 23-24). 

4) wel. In het politieke bestel van Amerika gelden dezelfde wetten - die van geweld 
en agressie - als onder resusapen. Deze v01men van gedrag 'are here to stay' (r. 39). 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

Tekst 6 Online junk-food ads 'targeting children' 

19 Maximumscore 1 punt 

on account/concerns/growing ". children/Britain (r. 18-20). 
Toelichting: In de vraag wordt verwezen naar alinea 1 (r. 4-6). Het verbod wordt in regel 
16-18 echter nogmaals genoemd, nu met de reden er direct achter. Het signaalwoord is on 

account of 

20 Maximumscore 2 punten 
1) niet. Het wordt duidelijk door de aansluiting via 'whilst (= te1wijl) simultaneously 

" . ' (r. 11) dat de in regel 12 genoemde 'backdoor advertising routes' juist niet 
vallen onder de beproefde, 'klassieke' technieken uit de vraag. Die aansluiting 

suggereert namelijk een tegenstelling. 
2) wel. Dit zijn traditionele advertentietechnieken (r. 23: 'traditional techniques ') en 

vallen als zodanig wél onder de beproefde technieken waar de vraag over gaat. 
3) niet. Dit is een van de 'ways to target children through other means' (r. 27-28). 

Hier moet 'other means' moet worden gelezen als 'anders dan de in regel 23 
genoemde 'traditional techniques". Het ging hier dan ook om een internet
prijsvraag via een 'website' (r. 36). 

Opmerking: Bij drie goed: 2 punten; bij twee goed: 1 punt; bij één of nul goed: 0 punten. 

21 D KFC wordt genoemd als positieve uitzondering met betrekking tot junkfoodreclame. 

Volgens het onderzoeksrapport stopte KFC met het verstrekken van gratis speelgoed bij 
kindermaaltijden (zie r. 46-48). De drie overige bedrijven bezondigen zich nog steeds 
aan dubieuze junkfoodreclame via internet (r. 36: Fanta en r. 43: McDonald's) of via de 
sociale media (r. 41: Cadbwy via het sociale netwerk Bebo ). 

22 A Sue Davies wil dat adverteerders hun vakkennis gaan inzetten om de aankoop van 

gezonde producten aan te moedigen. Dat blijkt uit regel 60-64: 'It's time . . .  to children' . 
® Ze streeft er niet naar dat (B) voedingsfabrikanten erkennen dat hun producten te vet zijn, 

(C) voedingswinkels ermee stoppen hun waren te promoten met personen uit tv-shovvs 

- zolang het maar om gezonde producten gaat, vindt Sue dat prima, of (D) ouders zouden 

stoppen met toe te geven aan de voorkeuren van hun kinderen voor bepaalde voeding. 
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23 A Ten aanzien van het verboden zijn van op kinderen gerichte reclame maakt alinea 5 
duidelijk dat er mazen in de wet zitten die het bedrijven mogelijk maken zich op kinderen 
te blijven richten. In regel 68-7 1  staat dat reclame-uitingen op websites van bedrijven 
niet onder de wet vallen. Uit de rest van de alinea wordt duidelijk dat 18 van de 20 tv
programma's waar kinderen graag naar kijken 'voor volwassenen' zijn, en als zodanig 
junkfoodreclame mogen bevatten. 

® Uit niets wordt duidelijk dat (B) het aanscherpen van het huidige verbod bepaalde 

ongewenste effecten zou kunnen hebben, of (C) het verbod breed besproken had moeten 

worden voor het in gebruik werd genomen. 

24 D De regeringswoordvoerder wil bedrijven die voedingsreclame maken, waarschuwen. 
Als er onvoldoende vooruitgang is, zal de overheid immers erop toezien dat die 'faster 
progress' (r. 84) er toch komt. 

® Hij wil dus niet (A) kritische opmerkingen van de hand wijzen, (B) vertrouwen in de 
voedingsindustrie uitspreken, of (C) het publiek herinneren aan de ineffectiviteit van het 

verbod. 

Tekst 7 Can you trust a leader who cries? 

25 A Dat Boehner hier zegt dat hij besloot zich kandidaat te stellen voor een politieke functie 
op het moment dat hij zag hoezeer 'Washington' (r. 7) het contact verloor met de 

Amerikaanse normen en waarden, past in de speech ter aanvaarding van zijn ambt. Het 
past ook in de cv van een man die zijn hele leven al de 'American dream' (r. 4-5) tracht te 

verwezenlijken. 
® Er is dus geen reden hier te kiezen voor (B) twij.fèlde aan mijn capaciteiten, (C) aarzelde 

om actie te ondernemen, (D) vermoedde een samenzwering, of (E) tvilde stoppen met 
werken. 

26 B Ze!jS is hier op zijn plaats om de rij politieke huilebalken af te sluiten, want Margaret 
Thatcher (bijgenaamd the Iron Lady!) was zelden op een zwak moment te betrappen. 
Toch hui !de ze!jS zij! 

® De opties (A) dus, (C) want en (D) toch zijn misplaatst, omdat er geen sprake is van 

- respectievelijk - een gevolgtrekking, oorzaak of tegenstelling. 

27 C Blairs wegknipperen van zijn tranen werd gezien als een gedeelde emotie, want 'we were 
all tearful over Diana's death' (r. 3 1-32). De negatieve lading na de invulplek en na 'But' 
(r. 32) geeft aan dat ervóór een positieve invulling noodzakelijk is. 
Hierdoor vallen (A) een overdreven reactie, (B) een persoonlijke zwakte en (D) een 
ingestudeerd optreden af. 

28 A Het gebruik van 'But' in 'But at the same time' (r. 42) wijst op een tegenstelling met 
'very strong figures' (r. 41) die wij niet graag onder spanningen zien bezwijken. Dat blijkt 
ook uit 'inherent contradiction' (r. 40). We vinden dus dat die bij voorkeur sterke politici 

ook wel eens mogen huilen, want dat is menselijk. 
® Deze tegenstrijdigheid komt niet uit de verf bij een keus voor (B) intelligent, (C) foto

geniek of (D) sterk. 
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29 B Het huilen was in overeenstemming met wat hij zei (r. 45-46). Dan is het in herinnering 

brengen van emotionele episodes uit zijn leven een goede keus voor deze open plek. 
Daarbij past immers een oprechte traan. 

® En daarom vallen (A) doen alsof hij emotioneel was, (C) het ten gehore brengen van uit 
het hoofd geleerde zinnen, en (D) zeggen wat van hem werd venvacht af. 

30 B Uit de context blijkt dat politici die onwaarachtig huilen zichtbaar de fout ingaan (r. 53: 
'This is where people go wrong'). Uit de vorige alinea blijkt dat gespeeld huilen niet 
overtuigt. Onechte huilers vallen door de mand omdat hun lichaamstaal niet bijpassend is. 

Bij echte tranen hoort namelijk dat 'the whole of the lower face crnmples' (r. 52-53). 
® Het is dus niet zo dat nephuilers door de mand vallen omdat hun (A) handelen ondersteunt 

wat ze zeggen, (C) lichaamshouding er natuurlijk uitziet, of (D) woorden onverschillig klinken. 

31 B Ook het huilen van 'real tears' (r. 54) kan nadelen hebben. Dit blijkt uit de twee genoemde 
voorbeelden, Miguel Angel Moratinos en Hillary Clinton. Hun publieke tranen werden 

uitgelegd als blijk van karakterzwakte. 
® Het ligt niet in de lijn van het betoog om van het huilen van echte tranen te zeggen dat het 

(A) komedie is, (C) er niet overtuigend uitziet, of (D) wonderen verricht. 

32 C Een politicus kan, ondanks wat er in de voorlaatste alinea wordt gezegd, voordeel hebben 
van oprechte tranen 'at the right time and in the right place' (r. 59). Als ze maar echt zijn! 
Daarom moet het citaat van de Franse romanschrijver worden aangevuld met oprechtheid: 
dáárin ligt het geheim van succes (en dus moet je, mooie paradox, die oprechtheid 

proberen te faken!). 
® Een keuze voor (A) vastberadenheid of (B) overtuigingskracht ligt niet in de lijn van deze 

strelddng. 

Tekst 8 Cockerels in the doek 

33 A Uitspraak 1 is juist. Dat het onzeker is of de overlast veroorzaakt door Howarths pluimvee 

zal stoppen, wordt duidelijk uit zijn eigen commentaar op de verordening. Hij zegt 
immers dat je haantjes niet het zwijgen kunt opleggen (zie r. 13- 14). 

® Uitspraak 2 (de plaatselijke overheid is geneigd om klachten van nieuwkomers over boerderij

dieren te negeren) is niet juist, aangezien de klacht van deze 'farmer city dweller' (r. 11) wel 
degelijk leidde tot een officiële 'noise abatement notice' aan het adres van Paul Howarth. 

34 D De toon is zakelijk, nuchte1: De feiten worden weergegeven zonder dat de schrijver partij 
kiest of enig commentaar geeft op het gebeuren. Dat wordt aan de lezer overgelaten. 

® Daarom zijn (A) goedkeurend, (B) verontwaardigd en (C) spottend onjuist. 

Tekst 9 Like a fish out of water 

35 C Om deze vraag juist te beantwoorden is het nauwelijks nodig de tekst te lezen. Met 

'rename' (r. 9) wordt enkel en alleen bedoeld een nieuwe naam geven. PETA hernoemde 
vissen immers tot 'zeekatjes' om het eten ervan door kinderen onaantreld(elijk te maken. 

® De overige drie betekenissen hebben die negatieve lading wél en zijn dan ook bedoeld als 

kritiek op PETA. 
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36 Maximumscore 1 punt 
Yes ". creatures (r. 13). 

Toelichting: Lee Randaal geeft hier toe dat er een overbevissingsprobleem is en dat vissen, 
vanzelfsprekend, levende wezens zijn. Om vanaf 'But' (r. 13) PETA te bekritiseren in de 
rest van deze alinea. 

37 D Alinea 3 is een opsomming van de argumenten voor en tegen PETA s doelstelling. Die 
doelstelling is 'to encourage children to stop eating fish' (r. 3-4). Regel 13 geeft de twee 
argumenten waarmee de schrijfster het eens is (zie vraag 36) en in de rest van de alinea 
volgen de tegenargumenten. 

® Het is dus niet zo dat deze alinea (A) PETA bela-itiseert vanwege het stellen van een te 

ambitieus doel, (B) de mening van de schrijfster weergeeft ten aanzien van de methodes 

die PETA hanteert om doelen te bereiken, of (C) duidelijk maakt dat de schrijfster het 
doel dat PETA tracht te bereiken steunt- zij kan zich vinden in slechts twee van de 
gehanteerde argumenten, maar niet in het doel zelf. 

38 A Het gaat bij de opmerkingen tussen haakjes steeds om sarcastische commentaren waarmee 
de schrijfster wil benadrukken hoe 'sublimely stupid' (r. 3) PETA's campagne is. 
Vrij vertaald wordt het volgende bedoeld met deze opmerkingen. Alinea 1: Ja, u hebt het 
werkelijk goed gehoord: kinderen moeten stóppen met vis eten. Alinea 2: Er ging bij PETA 
bij iemand een héél zwak lampje branden. Alinea 4: Die stoute haai zal, nadat we surfers 
een andere naam hebben gegeven, vast geen surfers meer aanvallen. Alinea 6: Moet ik nu 
wel of niet op stoelen springen - voor allebei is wat te zeggen! 

® De andere antwoorden zijn in dit verband niet zinnig. 

Tekst 10 1'11 fight for the right to get in the ring 

39 D Ze bes�fte dat ze niet beschikte over bepaalde eigenschappen die wezenlijk zijn voor een 
bokser. Ze had namelijk geen agressie in zich: 'I couldn't hit another woman' (r. 13- 14). 

® Wat er niet gebeurde op dat moment was dat zij (A) ontdekte dat ze niet hard genoeg 

gewerkt had aan haar bokstec!miek- r. 2-4 bewijzen het tegendeel, (B) ontdekte dat ze 

liever aan 'fi·ee .fighting 'deed dan aan gewoon boksen, (C) leerde �wat knock-out geslagen 

worden in het professionele boksen echt betekent (ze werd niet buiten westen geslagen, 
want ze was zich bewust van haar gebrek aan agressie), of (E) verbaasd was zo hard door 

een vrouw geslagen te worden. Ze voelde namelijk 'nothing' (r. 12). 

40 C In alinea 2 wordt duidelijk dat ze ervan overtuigd is dat vrouwelijke boksers hun eigen 

beslissingen over gezondheidsaangelegenheden kunnen nemen. Het bewijs hiervoor is dat 
vrouwen al sinds de introductie van de pil in 196 1 'responsible for their own fertility' zijn 

(r. 28-29). 
® Nergens valt uit op te maken dat zij (A) meent dat vrouwelijke boksers minder agressief 

vechten dan mannelijke boksers - die vergelijking wordt niet gemaakt, (B) het oneens is 

met het advies van A1r Warren over voorbehoedsmiddelen hij geeft helemaal geen advies 
hierover, of (D) van mening is dat zwangere vrouwen moeten worden ontmoedigd om deel 

te nemen aan gevaarlijke sporten - zij vindt dat vrouwen dat zelf wel kunnen beslissen 
(zie C) en er komen hier ook helemaal geen andere gevaarlijke sporten ter sprake. 
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41 A Het gaat bij deze vraag om de functie die alinea 3 heeft in relatie tot alinea 2. In alinea 2 
wordt een aantal argumenten gegeven die laten zien dat 'to include women's boxing in the 

20 12 Olympics' (r. 17-18) een juiste beslissing was. In alinea 3 wordt aan die argumenten 
nog toegevoegd dat er meer Olympische sporten zijn met een bepaald risico (r. 3 1-36). 
En ook dat mannen en vrouwen gelijk behandeld dienen te worden (r. 47-48). Dus: alinea 

3 voegt argumenten toe aan de argumenten uit alinea 2. 

® Het is niet zo dat alinea 3 (B) aantoont dat de argumenten uit alinea 2 onwaar zijn, (C) er 
vraagtekens bij zet, of (D) ze belachelijk maakt. 

42 Maximumscore 3 punten 

1) wel. 'Zweven als een vlinder en steken als een bij' is beeldspraak voor goed 
voetenwerk en effectieve, snelle stoten. De volgens velen grootste bokser aller 
tijden, Cassius Clay alias Muhammad Ali, typeerde hiermee zijn stijl van boksen. 

2) wel. Hattie Garlick bedoelt dat ze haar uiterste best gaat doen, maar ze gaat 
natuurlijk niet echt dit vrouwenrecht met hand en tand bevechten. 

3) wel. 'Het knock-out slaan van argumenten' is een beeld dat overduidelijk uit de 
bokssport afkomstig is. 

4) wel. Dit doet denken aan de uitdrukking 'de harp aan de wilgen hangen' voor iets 
beëindigen. In het geval van kunstschaatskampioene Jayne Torvill wordt 'haar 
schaatsen weghangen' als beeld gebruikt voor stoppen met schaatsen. 

5) vvel. Weer beelden uit de bokssport: het laatste argument 'dat nog rechtop staat' en 
'de bel voor de laatste ronde'. 

6) wel. 'Door je vingers kijken' is hier beeldspraak voor iets akelig vinden, bijna niet 
durven kijken. Het heeft betrekking op de manier waarop de schrijfster met 
afgrijzen kijkt naar het vrouwenboksen en de bijbehorende 'battered faces' (r. 62). 

Opmerking: Bij zes goed: 3 punten; bij vijf goed: 2 punten; bij vier goed: 1 punt; bij drie 
of minder goed: 0 punten. 

Tekst 1 1  Just ask 

43 Maximumscore 1 punt 
(Ja,) Fact01y Green. 

Toelichting: Het is bij het beant\voorden van deze vraag tijdbesparend om te concentreren 
op de gecursiveerde bedrijfsnamen. Zo wordt snel duidelijk dat Factmy Green 'green 
wardrobe' (r. 50) levert, en daarbij ook nog eens 'a portion of their sales' (r. 52-53) aan 
een goed doel doneert. 

Tekst 12 Do their derrières look big? 

44 Maximumscore 1 punt 
(Ja, alinea) 3. 

Toelichting: De oorzaak is sociale druk van mannen en van andere Franse vrouwen. 
Zie 'because they ". to stay thin' (r. 22-25). 

279 2012-11 


