
Eindexamen havo 2013 

Uitwerkingen 

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

Dit examen bestaat uit 10 teksten en 41 vragen. Je kunt er maximaal 47 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 To swear or not to swear 

1 Maximumscore 3 punten 

1) ·wel. De voorbeelden (Susan Boyle en Sir Alex Ferguson) tonen dit aan. 
2) wel. Het citaat is duidelijk scheldtaal (r. 10: 'bloody stupid question'). 

3) wel. Deze zaken 'coarsen our culture' (r. 14) en zijn een 'a bad example to 
children' (r. 14-15). 

4) niet. Een voorbeeld van correctheid zijn is juist het tegenovergestelde. Dat is 
weliswaar 'civil' (r. 19), maar ook vreselijk 'boring' (r. 19) volgens Kevin Brown. 

5) wel. De context maakt duidelijk dat het ons goed doet mensen in het openbaar 

razend te zien ·worden. Openbaar wangedrag dus. 
6) wel. De schrijver concludeert dat er af en toe wat scheldtaal nodig is. Vanaf regel 

15 'But' is dat de strekking van zijn betoog: het gescheld is misschien niet zo fraai, 

maar geeft het leven ook pit. 
Opmerking: Bij zes goed: 3 punten; bij vijf goed: 2 punten; bij vier goed: 1 punt; bij drie 
of minder goed: 0 punten. 

2 F In alinea 1 worden de.feiten gepresenteerd: Boyle en Ferguson bedienden zich in het 
openbaar van scheldtaal. Vanafregel 15 geeft de schrijver zijn mening over een wereld 
zonder scheldtaal. Die zou in zijn ogen uitermate 'boring' (r. 19) zijn, want stevig taal
gebruik door bekendheden doet ons goed (r. 22) en is onontbeerlijk (r. 24-25). 

Tekst 2 Marathon hypocrisy 

3 Maximumscore 2 punten 

1) niet. Nergens staat dat rolstoelgebruikers actief werd afgeraden om aanwezig te zijn. 

Zij werden wel weggehouden bij de drukkere delen van het parcours (r. 7). 

2) wel. Zie stelling 1. Ze kregen het advies weg te blijven bij de drukste delen van het 
parcours en dit waren nu juist de interessantste gedeelten, zoals de 'finish' (r. 9). 

3) wel. Er was 'within miles of the finish' (r. 12) sprake van een en al spandoeken op het 
hekwerk, en rolstoelgebruikers 'could not see through these banners'(r. 14). 
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Ze waren dus inderdaad niet in staat de lopers aan het eind van het marathoncircuit 

te zien. 

4) niet. Dat rolstoelgebruikers door veiligheidsbeambten werden weggestuurd van het 

circuit staat nergens. Van 'security' (r. 15) wordt wél gezegd dat ze weigerden een 
invalide jongetje tegemoet te komen. 

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

Tekst 3 Can we tlust the forecasts? 

5 A Door het extreme weer ter plaatse is de VS een voorbeeld van een land waar de weers
voorspelling een 'matter of life and death' (r. 6-7) is. 

® Er is in deze context geen sprake van (B) een tegenstelling via echter, (C) van een nadruk 

op gelijktijdigheid via ondertussen, of van (D) een toevoeging via bovendien. 

6 D Dat de schrijver de klachten onbillijk vindt, blijkt uit de tegenargumenten in r. 20-26. 
Wat wordt voorspeld is immers alleen maar de 'probability' (r. 22) van een bepaald weer
type, en de voorspellingen zijn al helemaal niet bedoeld voor 'the genera! public' (r. 24). 

® Het is gezien deze twee argumenten onlogisch dat de schrijver de klachten over de weers

voorspelling (A) acceptabel, (B) essentieel of (C) logisch zou vinden. 

7 C Op deze plaats noemt de schrijver degenen die schuld hebben aan 'misinterpret the 
forecasts' (r. 35). Dat zijn dus de media, want het gebeurde in 'ridiculous headlines' 
(r. 36) en in 'the headline in one national newpaper' (r. 45-46). 

® Het is niet zo dat de voorspellingen verkeerd worden uitgelegd door (A) bedrijven, (B) 

experts of (D) het publiek. 

8 A Als gevolg van de verkeerde voorstelling van zaken in de media (zie r. 35-47) is het 

'hardly surprising' (r. 47-48) dat mensen een lage dunk hebben van de weersvoorspelling. 
® Op deze plaats past geen (B) desondanks, (C) hier komt nog bij, of (D) op dezelfde wijze. 

9 E De betrouwbaarheid van de weersvoorspelling is de rode draad in deze tekst. Dat blijkt al 
uit de titel. In de voorlaatste alinea legt de schrijver uit dat door een verkeerde voorstelling 
van zaken in de media de betrouwbaarheid van de weersvoorspelling in het geding komt, 

terwijl deze 'actually' (r. 52) steeds méér betrouwbaar wordt. Dit wordt vervolgens in 
regel 55-59 geïllustreerd. 

® Dat het weer voorspellen steeds meer (A) absurd, (B) gecompliceerd, (C) onsamenhangend 
of (D) populair zou worden, is dus onzin. 

Tekst 4 Take a bow-wow 

10 Maximumscore 1 punt 

They take (r. 75). 
Toelichting: Ook hier staat, net als in de geciteerde zin van alinea 1, dat honden het ons 

naar de zin willen maken (r. 76-77: 'following our wishes') en tegelijk óns laten doen wat 

zij willen (r. 77-78: 'how to use us to get what they want'). 
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11 C De belangrijkste conclusie van alinea 2 is dat de wisselwerking tussen honden en mensen 

eigenlijk erg verfijnd is, terwijl altijd werd gedacht dat dat we honden wel al begrepen (r. 26-
27). Dit nieuwe inzicht komt naar voren in r. 3 1-3 7: de interactie is een ' . . .  a complex 

dance' waarin de geringste bewegingen 'meaningful' (r. 37) zijn. 
® De conclusie van deze alinea is niet dat (A) wetenschappelijke boeken over hondengedag 

steeds populairder zijn geworden, (B) het bestuderen van huisdieren meer voldoening 

geeft dan het onderzoeken van exotische dieren het tegendeel wordt juist beweerd in 
regel 20-25, of (D) het onderzoek naar huisdieren in stedelijke gebieden te beperkt is om 

iets te betekenen. 

12 A Met hun uitermate gevoelige reukorgaan (r. 42: 'smell' en r. 44: 'nostrils') kunnen honden 

angst, onrust of verdriet bespeuren. 

® Ze kunnen het zeker niet (B) verminderen, (C) intenser maken of (D) simuleren. 

13 A Alinea 3 beschrijft inderdaad de methode die Homwitz volgt om hondengedrag uit 

te leggen. Zij laat de lezer zich immers inleven in de wereld van de hond (r. 39: 'an 
empathetic quest'). Want wie oog heeft voor het hondenperspectief, begrijpt ook bepaald 

gedrag zoals 'jumping at us' (r. 55). 
® Het is niet zo dat deze alinea (B) uitlegt waarom sommige mensen hun hond ongevvild 

wreed behandelen, (C) laat zien dat honden in de meestefjisieke opzichten op mensen 

lijken, of (D) duidelijk maakt dat de benadering van Horowitz voor agressieve honden 

niet goed is. 

14 Maximumscore 2 punten 

1) wel. Dat honden mensen kunnen manipuleren, blijkt uit r. 77-78. Zie ook vraag 10. 
2) niet. Integendeel, 'there's no need for us to dominate them or persuade them that 

we are their leaders' (r. 65-68). Dus: honden hebben geen controle nodig van 

groepsleden die hoger staan. 

3) niet. Dat �wolven in het gezelschap van hun eigen soort blijven, is niet aan de orde. 
4) niet. Uit niets blijkt dat �wolven zich vaak aan mensen onderwe1pen. 

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

15 C Wat duidelijk wordt is dat honden de voorkeuren en afkeer van hun baasjes nadoen (r. 88-

89: 'mimicking " .  signals') via het oppikken vanfjisieke signalen (r. 90-9 1: 'which ". 
smells'). 

® Deze alinea maakt niet duidelijk dat een hond (A) beter dan zijn eigenaar weet welke 

mensen wel of niet te vertrozrwen zijn, (B) geleerd moet worden de gedragsregels te 

volgen waaraan zijn eigenaar de voorkeur geeft, of (D) instinctief aanvoelt of een ander 

wezen een gevaar voor hem vormt. 

16 B Het boek is volgens de recensent boeiend leesvoer voor degenen die willen leren hoe 

honden denken: 'fascinate ". mind' (r. 102- 104). 
® De mening van de recensent is niet dat het boek (A) interessante details bevat, maar 

experts niets nieuws biedt, (C) zo goed als onleesbaar is vanwege de droge, academische 
taal, of (D) bij uitstek geschikt is voor hondentrainers vanwege de vele voorbeelden. 
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Tekst 5 Airbrushing 'bad ads' from public life 

17 B Het doel van de eerste alinea is een bespreking van het gebruik van gemanipuleerde 

beelden in te leiden. Dat is immers het onderwerp van dit artikel. De anekdote laat zien 
dat Newsweek beschuldigd werd van het met opzet niet retoucheren van het portret van 
Sarah Palin. 

® Het eigenlijke doel van deze alinea is niet kritiek te leveren op Newsweek vanwege de 
manier waarop het bepaalde politici presenteert (dat was - zie regel 4-5 - wél het doel 
van de 'conservatives at Fox News', maar niet dat van de schrijfster), (C) duidelijk te 

maken dat de media regelmatig door politici worden beii1vloed, of (D) te laten zien 

waarom beroemdheden vaak willen dat hun afbeelding tvordt aangepast. 

18 B V óór (r. 16) en vooral ná het gat (r. 19-22) worden negatieve effecten genoemd die 

airbrushing volgens 'a group of experts' (r. 16) heeft op jonge kinderen. Daarom is het 
logisch dat diezelfde experts aan de reclamecodecommissie ASA hebben gevraagd het 

gebruik ervan in advertenties te verbieden. 

® Het ligt niet voor de hand om dit te (A) negeren, (C) toe te staan ofte (D) onderzoeken. 

19 A Vanaf regel 22 geeft de schrijfster haar mening over het verbieden van airbrushing. Haar 

gedachte is dat advertenties een weerspiegeling zijn van 'ideals' (r. 24 en 26) die (jonge) 

mensen hebben, waaronder ook hun zelfbeeld valt. Het is niet andersom: jonge mensen 

ontlenen dat zelfbeeld niet aan advertenties. Daarom is het voorschrijven van 'what 
sort of pictures are acceptable and which are not' (r. 27) zinloos. Met andere woorden: 
het verbieden van geretoucheerde afbeeldingen in advertenties zal de manier waarop 

jongeren naar zichzelf kijken niet veranderen. 

® Uit niets valt afte leiden dat (B) jongens minder dan meisjes te lijden hebben onder de 

negatieve effecten van geretoucheerde afbeeldingen, (C) experts terecht beweren dat 

sommige jongeren zullen worden misleid door geretoucheerde afbeeldingen, of (D) het 

publiceren van geretoucheerde afbeeldingen verboden moet worden om teenagers te 

behoeden voor ongezonde leefgewoonten. 

20 D De experts zullen eerder de steun van de ASA voor hun zienswijze verwerven dan het 

publiek aan hun kant krijgen. Dat is precies wat er in r. 34-37 staat: wanneer de experts 
hun zaak overtuigend (r. 35: 'convincingly') bepleiten bij de ASA, hebben ze een 'far 

greater chance' (r. 36) hun zin te krijgen dan via een beroep op 'public support' (r. 37). 
® De schrijfster wil niet naar voren brengen dat (A) de ASA maar beperkte macht heeft over 

de adverteerders, (B) de beslissingen van de ASA over de ongepastheid van advertenties 

op solide beoordelingen zijn gebaseerd, of dat (C) experts gewoonlijk de ongeschiktheid 

overdrijven van de advertenties waarover ze klagen bij de ASA. 

21 B De campagne van de experts is 'bizane' (r. 38). Ze begrijpen niet de 'futility of 

censorship' (r. 38) als maatschappelijke remedie. Ze overdrijven ook het probleem 
('overstate' in regel 45 en 46). Daarbij past dat de schrijfster het belachelijk vindt 

dat experts nu advertenties 'singularly responsible' (r. 43) houden voor de genoemde 
maatschappelijke problemen. 

® Een keus voor (A) winstgevend, (C) verstandig of (D) onbeschaafd is hier onjuist. 

283 2013-1 



22 A1aximumscore 1 punt 

The idea ! and a (r. 22/23). 
Toelichting: In het citaat van de vraag staat dat ze (=jongeren) waarschijnlijk niet zo naïef 

zijn, wat betreft de in advertenties gepresenteerde beelden, als de deskundigen suggereren. 
In regel 22-23 staat hetzelfde: de experts onderschatten de intelligentie van jongeren. 

23 B Het stevig aanpakken van airbrnshing als onderdeel van de strijd tegen zwaarlijvigheid 
zal niet het bedoelde resultaat hebben: 'the misguided campaign . . . changing that' (r. 60-
6 1  ). Hierin verwijst 'that' (r. 6 1) naar het verheerlijken van slank zijn en het demoniseren 
van molligheid uit regel 59 (demoniseren = bewust een uiterst negatief beeld van iets of 
iemand creëren). 

® Hier wordt niet geconcludeerd dat (A) activiteiten ter bestrijding van zwaarlijvigheid 
landelijk moeten worden gesteund door scholen en sportcentra, of (C) de campagne tegen 

zwaarlijvigheid de vaste greep die adverteerders hebben op het publiek zou kunnen doen 

verslappen. 

24 A1aximumscore 2 punten (1 punt per correct annvoord) 

(does not have a ) fat chance (r. 60). 
Toelichting: 'vette kans' verwijst naar het probleem van de zwaarlijvigheid. 

(will severely) slim down (r. 62). 

Toelichting: 'afslanken, vermageren' is ook een verwijzing naar de problematiek van 
obesitas (= ernstig overgewicht). 
Opmerking: Wie meer of minder citeert dan aangegeven, ook al is het maar één woord, 

krijgt helaas geen scorepunt! 

Tekst 6 How to have fun at home 

25 D De zin die in de vraag wordt geciteerd, geeft de vierde reden waarom de vrouw van de 
schrijver het leven in de VS 'wonderful' (r. 1) vindt. Ze geniet ervan wanneer serveersters 

haar hartelijk 'have a nice day' (r. 5) wensen. De schrijver heeft niet het lef haar te 
vertellen dat ze dat bij iedereen doen. 

® De opties (A) lef, (B) serveersters, (C) op het hart drukken en (E)jijn krijgen geen extra 
nadruk. 

26 D De voorbeelden ten gunste van het wonen in Amerika hebben slechts te maken met 

onbeduidende aspecten van het leven. De schrijver is immers niet echt onder de indruk 
van zaken als 'having your groceries bagged for you' (r. 8) en 'free iced water at 

restaurants' (r. 12). 
® Deze alinea leidt niet tot de conclusie dat (A) Amerikanen alleen in klantrelaties investeren 

wanneer dat winstgevend is, (B) werknemers in Amerikaanse restaurants en supermarkten 
vriendelijk en erg efficiënt zijn, of (C)je lang en hard moet werken in de VS 0111 te genieten 

van de hoge levensstandaard. 

27 B Er is sprake van een tegenstelling tussen de elementen vóór en ná het gat. Eerst komen de 
onbeduidende voordelen van Amerika (zie vraag 26), maar na het gat komt iets dat echt 
'wonderful' (r. 14) is. Echter is hier dus de juiste keus. 

® Echter is hier de juiste keus, en niet (A) dus, (C) op dezelfde wijze of (D) bovendien. 
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28 Maximumscore 1 punt 

Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

je hand/arm in het apparaat steken (om een verstopping te verhelpen), of: (het 
apparaat) ontstoppen. 

Toelichting: Dit wordt beschreven in r. 32-36. Deze handeling kan je arm zover inkorten 
dat hij op een pootstokje lijkt. 

29 Maximumscore 1 punt 

Een antwoord met de volgende streldcing is juist: 
het maakt een enorme troep / alles wordt vies. 

Toelichting: De koffiedrab komt hierbij blijkbaar uit het apparaat omhoog - het 'Vesuvius 

effect' (r. 29) - en het kan dan geen kwaad 'to have a mop and step ladder standing by' (r. 31 ). 

30 C Hij heeft nog nooit geprobeerd het apparaat een pak vruchtensap te voeren (r. 42-43) en 
nu zijn vrouw vertrekt, ziet hij zijn kans schoon! Later kan hij dan schrijven over weer 

een ander experiment met de afvalvermaler. 

® De opmerking dat hij hierop nog terug zal komen bij de lezers heeft dus geen betrekking 
op (A) het verbeteren van het onnve1p van de machine, (B) het controleren of de lezers 

zijn column hebben begrepen, of (D) het zich e111an vergewissen dat zijn vrouw inderdaad 
het huis heeft verlaten. 

Tekst 7 Squeezing the joy out of ketchup 

31 C Dat Heinz de hoeveelheid van een van de bestanddelen van zijn tomatenketchup gaat 

verlagen, blijkt uit 'It plans to reduce the sodium' (r. 4-5). 
® Niet duidelijk wordt dat (A) het veranderen van de formule wereldwijd de verkopen 

zal stimuleren, (B) Heinz van mening is dat de markt klaar is voor een nieuwe variant 

tomatenketchup, of dat (D) andere tomatenketchupfabrikanten de marktleiderspositie van 

Heinz proberen over te nemen. 

32 C De schrijver maakt hiermee de uitspraak belachelijk: het is public relations-blabla. 

Heinz' woordvoerster Jackson doet immers alsof de formuleverandering een eigen keuze 
is van Heinz en werd ingegeven door de consument. Maar dit is niet waar (r. 10- 11: 'not 
demanded by consumers'). 

® Het is dus niet zo dat Rob Lyons de uitspraak (A) niet begrijpt of (B) prijst. 

33 A De functie van deze alinea is uit te leggen waarom de formuleverandering sommige 

mensen (zoals de 'New York mum' in regel 16) zorgen baart. Immers, 'this could mean 
the end ofvegetables for him' (r. 19-20). 

® Het gaat er hier dus niet om (B) duidelijk te maken �waarom Heinz tomatenketchup zo 

populair is bij kinderen, (C) te laten zien dat tomatenketchup een onderdeel van de 

Amerikaanse eetcultuur is geworden, of (D) te benadrukken dat veel tomatenketchup eten 

echt niet aan te raden is. 

34 B Alinea 4 maakt over Heinz tomatenketchup duidelijk dat de rijke smaak ervan gedeeltelijk 

het gevolg is van een onvoorziene toevalstre.ffer: 'a little by accident . . .  create his ketchup' 

(r. 32-33). 
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® Nergens wordt van de ketchup gezegd dat (A) een buitenstaander ongeveer 10 jaar 

geleden de bestanddelen ervan voor het eerst analyseerde, (C) hij ·wetenschappelijk werd 

getest voor het op de markt werd gebracht, of (D) de precieze ingrediënten enJan door het 

bedrijf geheim worden gehouden. 

35 A De schrijver voert dit voorbeeld op om aan te tonen dat ambtenaren (r. 43: 'some joyless 

functionmy') een product kunnen ruii1eren (r. 43: 'has managed to finish off the biscuit'). 

® Het voorbeeld wordt dus niet gegeven om te laten zien dat (B) consumenten ongezonde 

keuzes maken, (C) overheden zich te veel richten op de zoutinname van mensen (het gaat 
hier - zie regel 39 - immers om 'saturated fat'!), of dat (D) smaakvoorkeuren in de loop 

der tijd veranderen. 

36 D Tomatenketchup is volgens Rob Lyons in feite een ta111elijk gezond product: 'But actually 
. . .  product' (r. 46-47). Er is niets mis met de 'nutritional content' (r. 55) en hij bevat veel 

vitamine C (zie r. 58-60). 

® Lyons beweert niet dat (A) een for111uleverandering van tomatenketchup gezondheids

problemen kan veroorzaken, (B) het terugbrengen van de hoeveelheid zout in tomatenketchup 

van wezenlijk belang is, of dat (C) de voedingswaarde van tomatenketchup vaak wordt 

overschat. 

37 D De aanwijzing is het woord 'like' (=als, zoals) in regel 63. De schrijver vergelijkt het 
voedsel dat we door overheidsbetutteling gedwongen worden te eten met de politici die 
ons daartoe dwingen: beiden worden steeds smakelozer (r. 63: 'increasingly bland'). 

Tekst 8 Letters responding to ... 

38 .Maximumscore 2 punten 

De mening van Rob Lyons is te vinden in regel 1-2, en komt erop neer dat de mensheid 
zich niet al te drnk moet maken over de gevolgen van het menselijke handelen voor het 

milieu. 
V L: niet. V L  wijst op onze 'responsibility' (r. 5) ten opzichte van 'unborn generations' 

(r. 4) en de diersoorten die we bedreigen met 'extinction' (r. 5). 
FG: niet. Deze briefschrijfster is van mening dat we het probleem van de 'global 
warming' (r. 9) juist wel moeten aanpakken, en wel via 'geo-engineering remedies' (r. 7). 
AT: wel. Deze briefschrijver verwijt milieuactivisten die gefixeerd zijn op 'carbon 
reduction' (r. 12) sektegedrag en fundamentalisme. Dat strookt met de visie van Lyons. 

GT: niet. Als we willen overleven (r. 17: 'survive') zal een verandering in 'lifestyles' (r. 18) 
hard nodig zijn. Zonder 'carbon controls' (r. 18) haalt slechts een half miljard mensen 
de 23"e eeuw. 

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

Tekst 9 A real pest 

39 A De insecten dringen rookmelders binnen en veroorzaken zo vaak een vals alarm (r. 12-

13), waardoor de brandweer vier maal zo vaak (r. 1 0: 'fourfold increase') moet uitrukken. 
Dit is een grote belasting voor de brandweer. 
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® Het is niet zo de onweersbeestjes (tripsen) voor de brandweer (B) een makkelijke prooi, 

of (C) een bron van inkomen zijn; en de insecten zijn ook geen (D) specialiteit van de 

brandweer. 

40 B Paul Clarke noemt de vlooienbanden ter bescherming van rookmelders 'quirky' (r. 24), 

maar ze kunnen wél het verschil kunnen maken (r. 25). Ofwel: het idee zou effectief 

kunnen zijn, hoewel je dat in eerste instantie niet zou denken. 

® Hij zegt hierover niet dat (A) het momenteel de meest betaalbare methode is, (C) het 

waarschijnlijk het aantal valse alarmen zal verhogen, (D) er betere en makkelijkere 

manieren zijn om het probleem aan te pakken, of dat het gebruik van grote hoeveelheden 

pesticides riskant voor mensen kan zijn. 

Tekst 10 Film 

41 A1aximumscore 1 punt 

Paradise. 

Toelichting: Over Paradise worden geen negatieve dingen gezegd, alleen neutrale of 
positieve. Bij de andere film worden wél negatieve opmerkingen gemaakt. 
Een opsomming: 

Bad Lieutenant is vooral een vreemde film: 'moments of deadpan strangeness' (r. 35); 
'weirdness' (r. 36); 'bizarre aspects fee! a little strained' (r. 40-4 1 ), 'Herzog ." ofhimself' 

(r. 42-43). 
Cap Out is ronduit 'terrible' (r. 58) en de grappen 'aren't even funny'(r. 63). Een film die 
smaakt naar 'incompetence' (r. 69). 

Heartless wordt neergezet als een 'bizarre mix' (r. 72) en niet alles werd de recensent 
helemaal duidelijk volgens regel 79 en 87. Kortom: 'silly'(r. 88) en een 'messy bore' (r. 90). 
StreetDance 3D komt er ook slecht af. De film zit vol met 'cliché' (r. 125), het acteren is 
vlak (r. 1 26- 1 27) en de teksten zijn soms onverstaanbaar (r. 1 28- 133). De film lijdt onder 
een 'careless approach' ( 1 35- 136). 
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