
eBoeke word ontwikkel en gratis verskaf deur die  

Oorspronklike outeur: Me. G Schoeman (Laerskool Louis Leipoldt) 
 

Ons praat baie van dinge wat in verhouding tot mekaar is, sonder om 
dit regtig agter te kom! As jy byvoorbeeld sê dat jy  
twee van die ses stukke van ’n pizza geëet het,  
het jy ’n verhouding beskryf: “Die aantal stukke  
geëet, tot die aantal stukke wat daar was.” 
 
Jy gaan later leer van “Koers” en “Tempo”, wat  
eintlik maar ’n verhouding tussen twee verskillende eenhede of 
“dinge” is, en baie meer algemeen in die alledaagse lewe is, maar 
eers moet jy verhoudings bestudeer en verstaan. 
 
Die eerste belangrike ding wat jy moet weet van Verhoudings is dat 
dit altyd dieselfde “goed” of items met mekaar vergelyk. Ons kan dus 
praat van twee mense se geld wat in ’n sekere verhouding tot mekaar 
is, want dan vergelyk ons geld met geld, of as ons praat van die 
aantal seuns in die klas in ’n sekere verhouding tot die meisies, of 
selfs die totale klas, want dan vergelyk ons nog steeds kinders met 
kinders.  
 
                        Om egter hierdie vergelyking te kan doen, kies ons  
                      om dit in die vorm van breuke te doen. Dink weer aan  
                     die verhouding tussen twee mense se geld: As een  
                    persoon R100 het, en die ander het R140, hoe sal jy  
                         hulle geld kan vergelyk? 
 
Jy kan miskien sê dat die een R40 meer het as die ander, maar dit 
kos nou ’n lang sin in Afrikaans. As jy nou sou dink om persentasies 
te gebruik om te sê hoeveel die een meer het as die ander, gebruik jy 
ook eintlik breuke, want persentasies is ’n vorm van ekwivalente 
breuke. Dus, verhoudings neem die vorm aan van breuke. As een 
persoon R100 het, en die ander het R140, dan sê ons die verhouding 

van hulle geld is 
140

100
, en ons lees dit as 100 tot 140. 
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Breuke kan natuurlik vereenvoudig word, dus is die verhouding 

tussen hulle geld ook 
7

5
.  

 
Hier is nou ’n belangrike faset van verhoudings wat jy moet onthou, 
naamlik dat die verhouding nie noodwendig die waardes gee nie: In 

140

100
 doen dit, maar in 

7

5
 doen dit nie. 

 
Jy gaan ook nie altyd net twee items in ’n verhouding hê nie. Jy kan 
nou dink hoe deurmekaar dit gaan raak as jy drie mense se geld in 
verhouding tot mekaar moet skryf, maar in breuk-vorm!  
 
Om hierdie rede maak ons baie keer gebruik van dubbelpunte, 
eerder as die breuk-strepie, en ons skryf die verhoudingswaardes 

langs mekaar, eerder as onder mekaar: 
140

100
 sal geskryf word  

as 100 : 140 en 
7

5
 sal geskryf word as 5 : 7. Let op dat dit dieselfde 

betekenis het! 
 
Let ook op dat, as ons praat van die verhouding van seuns tot 
meisies in die klas as 2 : 3, dan beteken dit die “2” verwys na die 
seuns en die “3” na die meisies. Wat ook al eerste genoem word, se 
verhoudingswaarde moet eerste geskryf word. As die meisies eerste 
genoem was, sou die verhouding 3 : 2 gewees het. 
 
Beteken dit dus nou dat daar net 2 seuns en 3 meisies in die klas is? 
Wel, dit kan: daar kan regtig net 2 seuns en 3 meisies in die klas 
wees.  
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Maar daar kan ook 10 seuns en 15 meisies wees – dan is die 

verhouding 
3

2

15

10
  of 2 : 3, nie waar nie? Of 20 seuns en 30 meisies, 

en só kan ons aangaan... 
 
Die vereenvoudigde vorm van ’n verhouding  
het ’n baie belangrike gevolg: As ons sê die  
verhouding van seuns tot meisies is 2 : 3, en  
daar is net 2 seuns en 3 meisies, dan is daar  
2 + 3 = 5 kinders in totaal.  

Hier verstaan ons dit nog, maar in breukvorm 
3

2
 moet jy die teller en 

die noemer bymekaar tel – en dit is iets wat jy nog nooit met breuke 
moes doen nie! 
 
Die verhouding 2 : 3 beteken egter dat, vir elke 2 seuns is daar 3 
meisies. Onthou – dit beteken jy moet soos volg kan dink: Vir elke 2 
seuns is daar drie meisies, Dus, vir 4 seuns is daar 6 meisies, en vir 
6 seuns is daar 9 meisies, en só aan...  
 
Dit raak egter meer van ’n breinboelie as algemene kennis wanneer 
jy byvoorbeeld gevra word om 30 kinders in twee groepe te verdeel, 
in die verhouding 2 : 3, en dan kan jy eerder soos volg te werk gaan: 
 

 Tel die twee verhoudingswaardes bymekaar: 2 + 3 = 5 

 Deel nou die 30 met hierdie som: 30 ÷ 5 = 6 

 Maal nou elkeen van die verhoudingswaardes met hierdie 
antwoord (6): 2 x 6 = 12  en  3 x 6 = 18. Dus, jou twee groepe is 
12 seuns en 18 meisies.  

 
Op hierdie punt moet ons net eers stilstaan en ’n oefening doen om 
al hierdie begrippe in vrae te sien. 
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1) Skryf twee ekwivalente verhoudings vir elkeen van die volgende 
 a) 12 : 7 

  

  

 b)  

8   

11   

 
2) Druk die volgende as verhoudings uit in eenvoudigste vorm 
 a) 40cm tot 45cm 

 b) 48 reën-dae tot 66 reën-dae 

 c) Jy het 30 punte uit ’n moontlike 36 gekry vir ’n toets 

 d) Daar is 24 muskiete in ’n kamer, uit ’n totaal van 30 insekte 

3) Is die volgende verhoudings ekwivalent? 

 a) 
7

11
 en 

35

55
    b) 10 : 7 en 40 : 28 

 
 
4) Bepaal die onbekende: 

 a) 
k

30

7

5
    {Gebruik ekwivalente breuke} 

30

7

5
  

 

 b) 
9

11

18


x
   {Gebruik kruisvermenigvuldiging}  

 
5) Verdeel die volgende in die verhouding soos gegee 
    R5 000 in verhouding 6 : 2 
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Iets wat nou kan bykom, is om met meer as twee waardes in ’n 
verhouding te moet werk. Die beginsels bly egter dieselfde. 
 
As jy die volgende in eenvoudigste vorm moet skryf: 64 : 48 : 80, en 

jy probeer dit as ’n breuk hanteer: 
80

48

64

, sal jy sien dat dit in ’n redelike 

nagmerrie kan ontaard. Onthou net dat die verhouding mos eintlik 
beteken: vir elke 64 van een is daar 48 van ’n ander en 80 van nog ’n 
ander. (Om dit op ’n makliker manier te probeer verstaan, dink aan 
drie mense wat geld vir die DBV skenk: Hulle het ’n ooreenkoms dat, 
as persoon A ’n bedrag van R64 gee, sal persoon B ’n bedrag van 
R48 gee, en persoon C sal R80 gee. Maar hoe nou gemaak as 
persoon A net R32 gee?) Kry dus ’n manier om 64, 48 en 80 met ’n 
gemeenskaplike faktor te vereenvoudig: Die grootste getal wat in al 
drie hierdie waardes kan indeel is 16, dus is die verhouding in 

eenvoudigste vorm 
16

80

16

48

16

64
::  of dan 4 : 3 : 5. 

 
Hier is gou ’n paar vrae in hierdie lyn: 
1) Skryf die verhouding in sy eenvoudigste vorm om die salarisse  

van Simon, Julie en John te vergelyk as Simon R4 000 per  
maand, Julie R6 000 per maand en John R3 500 per maand  
verdien. 

 
2) Die sye van ’n driehoek is AB = 12cm, AC = 16cm en              
      BC = 20cm.  Bepaal die verhouding van die sye AB : AC : BC in  
      die eenvoudigste vorm 
 
3) Drie maats bring kospakkies in die verhouding 1 : 2 : 3 vir ’n 

projek. As die laaste een 18 kospakkies gebring het, hoeveel het 
elkeen van die ander gebring? 
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As jy egter gevra word om iets in verhouding te vermeerder of te 
verminder, dan val jy bloot terug op jou kennis van vermenigvuldiging 
van breuke.  
 
Eintlik is hierdie afdeling niks meer as ’n ander manier om jou te vra 
om met breuke te vermenigvuldig nie, maar, as ons dit net van die 
ander kant af beskou, sal jy verstaan waarom dit nodig is om te kan 
doen. 
 
Dus, as jy gevra word om 50 in die verhouding 6 : 5 te vermeerder, 

word dit bloot 60
5

6

1

50
 . Dink egter nou soos volg: Die aantal           

                          onderwysers by die skool word vermeerder van 50  
                              na 60. In watter verhouding is die nuwe aantal tot  
                                 die ou aantal?  
 
                                  Natuurlik is dit 6 : 5.  
 
                                 Maar, as die Beheerliggaam dit in hierdie  
                                verhouding wou gehad het, dan sou hulle gesê  
                              het: “Vermeerder 50 onderwysers in die  
                         verhouding 6 : 5.” 
 
Party boeke maak jou egter nog meer deurmekaar deurdat hulle sal 
sê: “Vermeerder in die verhouding 2 : 3, of verminder in die 
verhouding 5 : 4”.  
 

Jy sal nou sien dat, as jy kyk na 2 : 3, dan is dit ’n egte breuk 
3

2
, en    

5 : 4 is ’n onegte breuk 
4

5
. Wanneer jy met ’n egte breuk maal, kan 

die antwoord nie groter word nie, en as jy met ’n onegte breuk maal, 
kan die antwoord nie kleiner word nie!  
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Waarop dit egter neerkom, is dat jy moet onthou om altyd met ’n egte 
breuk te maal, ten spyte van hoe die verhouding gegee word, as die 
vraag sê “verminder” en andersom vir “vermeerder”. 
 
’n Goeie voorbeeld is die volgende:  
’n Tenk bevat 560l water.  Deur verdamping  

is die water verminder in die verhouding 8 : 7.  

As jy egter 560 gaan maal met 
7

8
 gaan jy  

640l kry. Dan is daar mos nou skielik meer  
water in die tenk as wat daar was toe ons begin het! 
 
Die logika hieragter is maar eintlik net: Nadat die water verdamp het, 
is die verhouding van die ou watervlak tot die nuwe watervlak in die 
verhouding  8 : 7.  
 
Maar om te bepaal hoeveel water daar na die verdamping oor is, 

maal jy met 
8

7
:   l490

8

7

1

560
 . 

 
As jy dus moet “verminder”, maal altyd met ’n egte breuk, maak nie 
saak hoe die verhouding gegee is nie, en as jy moet “vermeerder”, 
maal altyd met ’n onegte breuk. 
 
Doen gou die volgende vrae: 
Vermeerder of verminder die volgende getalle in die verhoudings wat 
aangetoon word: 
1) 15 in die verhouding 5 : 6 

   

2) 120 in die verhouding 4 : 3 

   

3) 45 in die verhouding 5 : 9 
 



eBoeke word ontwikkel en gratis verskaf deur die  

Oorspronklike outeur: Me. G Schoeman (Laerskool Louis Leipoldt) 
 

Wanneer jy twee eenhede vergelyk wat nie dieselfde is nie, dan praat 
ons nie meer van “verhouding” nie, maar van “koers”. 
 
Dit beteken maar net dat die teller en die noemer nie op dieselfde 
manier gemeet word nie, en by koers gebruik ons weer net breuke. 
 
’n Voorbeeld is die volgende: 5 sakrekenaars kos R1 400.  

Dan is die koers die volgende:  
Rand

rssakrekenaa

4001

5
. 

 
Ons kan baie sulke koerse uitdink:  

Vir spoed: 
uur

kilometer
;   vir verfwerk: 

verfliterdhoeveelhei

geverfeoppervlakt
 

 

Vir fliekkaartjies: 
koste

kaartjiesaantal
 ...en só kan ons aangaan! 

 
                                   ’n Baie gewilde gebruik van koers is by  
                                   geldsake. Jy het seker al gehoor van die  
                                  “Wisselkoers”, waar die breuk gegee word as,  

                                  byvoorbeeld: 
Rand

Doller
. Jy gaan baie meer  

                                hiermee te doen kry in die Hoërskool – onthou 
dus maar net wat dit beteken: ’n Vergelyking van twee eenhede. 
 
Om nou net die begrip van “Koers” te vestig, gaan ons kyk na ’n paar 
tipiese voorbeelde: 
1) Wat beteken hierdie padteken? 
 Dit sê vir jou dat die koers van afstand en tyd  

nie 
uur

kilometer

1

80
 mag oorskry nie. 
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2) Bereken die koste van ’n enkele item van elkeen van hierdie 
pakke: 

 
Koste: R30 

 
 
 
 
 
 
 

 Koers: 
sjokolades

R

5

30
 

3012

6

,R

ontbytpapbokse
  

penne

R

10

9054,
 

 
Let op dat die geldeenheid bo óf onder kan staan. Ons verkies 
maar gewoonlik egter om dit bo te skryf, want dan kan ons praat 
van “Soveel rand per..... of Soveel rand vir een...(sjokolade, of 
pen)”. 
 
By die voorbeeld van die ontbytpap sal ons egter moet praat van 
“Soveel bokse per R2,05” wat nie altyd so lekker van die tong af 
gly nie.   

 
3) Watter oppervlak sal een liter van hierdie soort  

verf bedek? 
 Dit sê vir jou dat die koers van oppervlakte en  

aantal verf 
verfliter

metervierkante

3

60
 is, en as jy die  

breuk vereenvoudig sal jy weet watter oppervlakte  

deur een liter verf gedek word:  
verfliter

metervierkante

1

20
. 
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By hierdie laaste vraag het jy gesien dat jy die noemer in ’n koers kan 
manipuleer om “1” te word, sodat die koers makliker kan lees. Ons 
kan dan praat van die woord “per”, soos in die volgende voorbeelde: 
 

 Kilometer per uur 

 Boeke lees per dag 

 Rondtes om die baan hardloop per dag 

 Prys per sjokolade 

 ens.... 
 
Wanneer jy ’n koers uitdruk met “1” in die noemer, verwys ons dan 
net daarna as ’n “eenheidskoers”. 
 
                                                 ’n Laaste woord om te onthou oor  
                                                 koerse is dat, wanneer jy ’n koers het  
                                                 met tyd of ’n tydseenheid in die  
                                                 noemer, ons daarna verwys as  
                                                 “tempo”. 
 
                                                 Iets soos kilometer per uur is dan ’n  
                                                “tempo”. 
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