BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
SESSION 2019

NÉERLANDAIS
LANGUE VIVANTE 2

Séries ES et S – Durée de l’épreuve : 2 h – Coefficient : 2
Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l’épreuve : 3h – Coefficient : 4
Série L LVO et langue vivante approfondie (LVA) - Durée de l’épreuve : 3h –
Coefficient: 8
Séries STMG-ST2S-STI2D-STD2A-STL et STHR – Durée de l’épreuve : 2 h –
Coefficient : 2
ATTENTION
-

Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série :
Série L (LVA Y COMPRIS) : questionnaire pages 5/8 et 6/8.
Séries ES/S/STMG/ST2S/STI2D/STD2A/STL/STHR : questionnaire
pages 7/8 et 8/8.

Barème appliqué pour la correction :
Compréhension : 10 points
Expression : 10 points

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.
Ce sujet comporte 8 pages numérotées 1/8 à 8/8.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
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Goed doel
Document 1.

bron: Elfstedenzwemtocht, nu.nl
Document 2.

Zieke van der Weijden moet Elfstedenzwemtocht stoppen: 'Hij is op’
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Maarten van der Weijden had met zijn zwemtocht natuurlijk één doel: geld ophalen
voor kankeronderzoek. Het geld gaat naar speciale onderzoeken die samen met
patiëntenorganisaties zijn gekozen. En dat is bijzonder.
Maarten van der Weijden heeft zelf in 2001 leukemie gehad en haalt daarom geld op
voor kankeronderzoek. Het was de bedoeling dat hij met zijn Elfstedenzwemtocht zo'n
200 kilometer zou afleggen, maar na 163 kilometer en 55 uur moest hij stoppen. Het
was "niet meer medisch verantwoord" om door te gaan.
De olympisch kampioen van 2008 (10 kilometer openwaterzwemmen) besloot even na
12.00 een pauze te nemen, maar werd daarna ziek. "Hij was al misselijk, maar aan het
eind van zijn pauze van twintig minuten, waarin hij geslapen had, gaf hij over",
verklaarde zijn arts Marco Blanker.
"Ik heb de beslissing genomen te stoppen. Maarten had geen keuze. We zijn het
project begonnen om iets geweldigs te doen. Ik denk dat dat ook een succes is."
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De monstertocht leidde tot grote solidariteit in Friesland. Tijdens de nachten werd de
route van van der Weijden verlicht door koplampen van auto's en tractoren. Ook
stonden vrijwel overal mensen langs de kant om de zwemmer aan te moedigen.
Onder applaus van het toegestroomde publiek in het dorpje Birdaard vertrok van der
Weijden liggend op een vlot, waarna hij voor controle naar het ziekenhuis ging.
"Een enorme teleurstelling", reageerde een emotionele Marcel van der Togt, van der
Weijdens coach. "Het ging hartstikke goed, maar naar het dorpje Bartlehiem werd
duidelijk dat hij in slaap viel tijdens het zwemmen en wilde slapen."
"Toen hebben we hem op bed gelegd en werd hij misselijk, dus was duidelijk dat zijn
hele systeem in de war was", vervolgde van der Togt. "De arts kwam erbij en die heeft
moeten vaststellen dat hij niet verder kon."
Langs de kant werd van der Weijden bijgestaan door zijn vrienden, die trots zijn: "Hij
heeft het fantastisch gedaan", zeiden ze.
Maarten van der Weijden heeft met zijn zwem-Elfstedentocht tot nu toe 4,7 miljoen
euro opgehaald. Het was van der Weijdens doel om 4,5 miljoen euro op te halen voor
de financiering van 11 onderzoeken naar kanker. Door de hoogte van het bedrag kan
daar nu een twaalfde onderzoek aan worden toegevoegd, schrijft van der Weijden op
Twitter.
bron: nu.nl, 20 augustus 2018
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Document 3.

'Nagellakheld' Tijn Kolsteren wordt benoemd tot ere-Brabander
Tijn Kolsteren, de jongen die met zijn nagellakactie voor Serious Request miljoenen
bij elkaar bracht, wordt postuum benoemd tot ere-Brabander.

5

Dat heeft Wim van de Donk, de Brabantse commissaris van de Koning, woensdag
gemeld op Omroep Brabant1. Tijn wordt binnenkort postuum geëerd tijdens een
bijeenkomst in Kasteel Helmond.
Tijn Kolsteren uit het Brabantse dorp Hapert ontpopte zich in december tot het gezicht
van de 3FM-actie Serious Request2. Met zijn initiatief om nagels te lakken haalde hij
meer dan 2 miljoen euro op voor het Rode Kruis. De jongen, die leed aan
hersenstamkanker, overleed begin juli op 6-jarige leeftijd.

10

Tijn is al op veel manieren herdacht en geëerd. Zo is een kliniek in Ivoorkust die met
het geld van de actie werd gebouwd naar hem vernoemd. Ook is er een asteroïde naar
de jonge Brabander vernoemd. Koning Willem-Alexander noemde de Serious
Request-held "een voorbeeld".

De bedoeling van de Nagellakactie is dat mensen hun nagels lakken en één euro doneren aan een
goed doel.

bron: nu.nl, 15 september 2017

1

radio- en televisiezender in Noord-Brabant
het is een actie van de Nederlandse radiozender NPO 3FM waarbij geld wordt ingezameld voor
projecten van het Nederlandse Rode Kruis
2
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Questionnaire à traiter par les candidats de la série L
Compréhension écrite (10 points)
Répondez dans la langue de la question.
1. Presenteer Maarten van der Weijden. (3 elementen)
2. Wat is de Elfstedenzwemtocht?
3. Waarom wilde hij dit doen?
4. Heeft van der Weijden zijn tocht afgemaakt? Verklaar.
5. Quelles sont les réactions:
a) de son médecin après l’épreuve
b) de son entraîneur
c) du public
d) de ses amis
6. Is de actie van van der Weijden een succes? Verklaar (2 elementen).
7. Presenteer Tijn Kolsteren (4 elementen).
8. Wat is de ‘nagellakactie’ precies? Waarom? Voor welke organisatie? Is het
succesvol?
9. Quels hommages a reçu Tijn? (3 éléments minimum)
Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA (Langue Vivante
Approfondie) traitent la question suivante.
10. Vergelijk de actie van van der Weijden met die van de jonge Kolsteren:
overeenkomsten en verschillen.
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Expression écrite (10 points)

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre
établissement.
Recopier des éléments du texte ne sera pas pris en compte lors de la correction.

Seuls les candidats de la série L qui ne composent pas au titre de la LVA (Langue
Vivante Approfondie) traitent au choix le sujet 1 (a + b) ou le sujet 2 pour un total
de 250 mots.
Sujet 1
a. Voor welk goed doel zou u graag willen meedoen?
b. Wie is uw persoonlijke held? Leg uit waarom.
OU
Sujet 2
Verbind het thema van de documenten met de notie ‘Mythen en helden’.

Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA (Langue Vivante
Approfondie) traitent le sujet 1 et le sujet 2 pour un total de 300 mots.

Sujet 1
Voor welk type actie zou u zich willen engageren?
ET
Sujet 2
Verbind het thema van de documenten met de notie ‘Mythen en helden’.
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Questionnaire à traiter par les candidats des séries
ES/S/STMG/ST2S/STI2D/STD2A/STL/STHR
Compréhension écrite (10 points)
Répondez dans la langue de la question.
1. Presenteer Maarten van der Weijden. (3 elementen)
2. Wat is de Elfstedenzwemtocht?
3. Waarom wilde hij dit doen?
4. Heeft van der Weijden zijn tocht afgemaakt? Verklaar.
5. Quelles sont les réactions:
a) de son médecin après l’épreuve
b) de son entraîneur
c) du public
d) de ses amis
6. Is de actie van van der Weijden een succes? Verklaar (2 elementen).

7. Presenteer Tijn Kolsteren (4 elementen).
8. Wat is de ‘nagellakactie’ precies? Waarom? Voor welke organisatie? Is het
succesvol?
9. Quels hommages a reçu Tijn? (3 éléments minimum)
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Expression écrite (10 points)

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre
établissement.
Recopier des éléments du texte ne sera pas pris en compte lors de la correction.

Les candidats traitent au choix le sujet 1 ou le sujet 2 pour un total de 130 mots.

Sujet 1
Wie is uw persoonlijke held? Leg uit waarom.
OU
Sujet 2
Verbind het thema van de documenten met de notie ‘Mythen en helden’.
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