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Die magtige hasie                 

1 Hasie is een van die slimste diere in die bos. Maar het julle ook geweet dat hy een van 

die sterkstes is? Sterk genoeg om teen Olifant te wil toutrek? Dit het lank, lank gelede 

gebeur. “Ek is miskien klein, maar ek is net so sterk soos jy,” spog hy. Olifant lag maar 

net en steek sy slurp weer in die water om homself nat te spuit. “As ek môre ‘n tou 

saambring,” sê Hasie, “kan ons teen mekaar toutrek?” “Gaan haal gerus jou tou,” sê 

Olifant, wat niks daarvan glo nie. Maar voordat Hasie die tou gaan haal, moet hy eers 

met nog iemand gesels... 

2 Seekoei wei teen die hange van die berg, soos seekoeie in daardie dae gemaak het. 

“Pasop waar jy gaan sit,” sê sy toe sy Hasie sien. “Ek kan dalk net per ongeluk op jou 

trap.” “Toemaar,” lag Hasie. “Ek is miskien klein, maar ek is baie sterk. As jy wil, sal ek 

dit bewys deur teen jou tou te trek.” Seekoei gaap lui. “Ek wil jou nie graag seermaak 

nie, maar as jy werklik wil, dan kan ons maar toutrek.” 

3 Die volgende dag kom Hasie terug. Hy dra ‘n lang, dik tou. Olifant staan al en wag. 

Hasie gee vir hom een end van die tou en Olifant draai dit om sy dik, grys slurp. “Loop 

nou agteruit,” sê Hasie, “en wanneer die tou styf span, kan ons begin trek.” Olifant stap 

agteruit deur die bosse... net toe Seekoei daar aankom. 

4 Hasie gee vir Seekoei die ander punt van die tou. “My punt is daar oorkant tussen die 

bosse,” sê hy. “Stap agteruit en wanneer die tou styf span, kan ons begin trek.” Hasie 

wikkel die tou om Seekoei se tamaai voortande. Toe maak Seekoei haar bek toe en 

begin agteruit stap. 

5 Aan sy kant van die tou trek Olifant baie versigtig, want hy wil Hasie nie seermaak nie. 

Seekoei trek baie versigtig aan háár punt van die tou, want sy wil ook nie vir Hasie 

seermaak nie. Die tou span styf. “Griet!” dink Olifant. “Wie sou nou gedink het dat die 

klein knapie só sterk is?” En hy trek harder. “Wie sou nou gedink het Hasie kan so goed 

met daardie klein voetjies van hom vastrap?” dink Seekoei en sy trek ook ‘n bietjie 

harder. 

6 “Hoe nou? Die haas trek my byna om!” roep Olifant uit. “Ek sal moet TREK!” “Hoe 

nou? Hy’t my byna omgetrek!” gil Seekoei, “Ek sal werklik nou moet TREK!” Toe trek 

Olifant harder en Seekoei trek nog harder. Olifant trek nog harder en Seekoei trek nóg 

harder. Hulle hyg en hulle steun en hulle blaas, maar geeneen trek die ander om nie. 
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Drie dae lank duur die groot toutrek voort. Olifant se pote is stewig in die aarde geplant, 

en Seekoei se pote is ook vas in die aarde geanker. 

7 Aan die begin was dit nou vir Hasie groot pret, maar na drie dae verveel die storie 

hom. Op ‘n plek waar geeneen van die diere hom kan sien nie, knaag hy die tou 

middeldeur. Twang! – die laaste vesels van die tou breek. Olifant vlieg agteruit en 

beland in ‘n doringbos wat hom pynlik seer steek. Seekoei trek agteruit en land pens en 

pootjies in die modderige vlak water van die rivier. 

8 Die bos was nooit weer dieselfde nie. Van daardie dag af kan ‘n mens Olifant bome 

sien ontwortel opsoek na die Magtige Hasie wat sy trots ― en sy sitvlak ― in die 

doringbos gewond het. Seekoei weer, kruip die hele dag in die rivier weg en blaas 

borrels deur haar neusgate. Van die dag van die toutrek af, weier sy om voor donker uit 

te kom. “Netnou loop ek die Magtige Haas raak,” verduidelik sy verleë.  

(Aangepas uit: Storieman deur Leon Rousseau, 1993) 

Vrae: 

Soek en omkring die regte antwoorde. 

1. In par. 1 lees ons dat Hasie een van die “slimste” diere in die bos is. Gee een 

woord van dieselfde beteken as slim. 

a) skrander 

b) gesofistikeerd 

c) vindingryk 

2. Seekoei wei teen die hange van die berg toe Hasie met haar gaan gesels het 

(par. 2). Wat is die “hange van die berg”? 

a) Dit is ‘n gedeelte van ‘n berg wat baie rotsagtig is. 

b) Skuins, aflopende kant van ‘n berg (ook genoem ‘n helling). 

c) Dit is ‘n gedeelte van ‘n berg waar die gras groei. 

3. Gee die meervoudsvorm van “seekoei”. 

a) seekoeiens 

b) seekoei’s 

c) seekoeie 

4. Gee die verkleiningsvorm van “olifant”. 

a) olifantjie 

b) olifankie 

c) olifantie 

5. Wat is die letterlike betekenis van “toutrek”? Bv. Olifant en Seekoei het aan die 

toutrek deelgeneem. 

a) Dit beteken dat hulle oor ‘n tou gespring het wat onder hulle voete en oor die 

hulle koppe geswaai was. 
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b) Dit beteken dat hulle deelgeneem het aan ‘n sportsoort, naamlik troutrek, 

waarby twee spanne letterlik teen mekaar toutrek en die span wat die ander 

span kan omtrek dan die wenners is. 

c) Dit beteken dat hulle aan ‘n tou geswaai het wat oor die hange van die berg 

gehang en vasgemaak was. 

6. Wat is die figuurlike betekenis van “toutjies trek”? Bv. Jy het die pos gekry omdat 

iemand vir jou toutjies getrek het. 

a) Dit beteken dat iemand in ‘n lang tou (ry) vir jou gestaan en wag het. 

b) Dit beteken dat iemand geheime of indirekte invloed gebruik het om ‘n sekere 

doel te bereik (dat iemand gekonkel het). 

c) Dit beteken dat iemand jou soos ‘n marionet beheer, en dat jy beweeg 

wanneer hulle jou “toutjies trek”. 

7. Gee die trappe van vergelyking van die woord “styf” (par. 5). 

a) styfer; styfste 

b) meer styf, mees styf 

c) stywer, styfste 

8. Olifant verwys na Hasie as ‘n klein knapie. Wat is ‘n klein “knapie” (par. 5)? 

a) Dit is ‘n kêrel (vent) wat uitgeslape (slim) is. 

b) Dit is ‘n ander woord vir “apie”. 

c) Dit is ‘n flukse, bekwame persoon wat hard werk. 

9. Wat beteken die woord “hyg” (par. 6)? 

a) Dit beteken dat mens vinnig en hoorbaar asemhaal van moegheid (dat jou 

asem jaag). 

b) Dit beteken dat ‘n mens versmoor en nie kan asem kry nie. 

c) Dit beteken dat mens diep asemhaal om soveel as moontlik vars lug in jou 

longe in te neem. 

10. Wat doen Olifant as hy bome ontwortel (par. 8)? 

a) Hy grou in die grond met sy tande opsoek na die wortels van bome om dit te 

eet. 

b) Hy ruk/stoot bome met wortels en al uit die grond uit, omdat hy opsoek is na 

Hasie. 

c) Hy krap sy rug teen boombasse, omdat hy jeuk. 
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Antwoorde: 

Kies en omkring die korrekte antwoorde. 

1.) a 
2.) b 
3.) c 
4.) a 
5.) b 
6.) b 
7.) c 
8.) a 
9.) a 
10.) b 
 

 


