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GRAAD 12 WEEK 6: 6 TOT 10 JULIE 2020 

OPDRAG 30 A: HERSIENING: LEESBEGRIP: ARTIKEL EN ADVERTENSIE 

INSTRUKSIES: 

1. Lees die tydskrifartikel en advertensie hieronder en beantwoord die vrae wat 

 volg. 

2. Beantwoord die vrae in jou skrif. 

3. Voltooi dit vir Week 7: 13 tot 17 Julie. 

 
 

VRAESTEL 1: AFDELING A: LEESBEGRIP  
VRAAG 1: ARTIKEL  
Lees die tydskrifartikel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.  
TEKS A 

Van sypaadjie tot goue hoogtes! 
 

Die werkgewers van Kristof, wat op so ’n sypaadjie gebore is, se ma het hom 
sy droom help nastreef – nou’s hy ’n topdanser.  
 
1 Met ’n tas op wieletjies is Kristof Skhosana op ’n drafstap op pad verhoog toe 

 in die Kunstekaap se operahuis. Dis tyd vir die sesde Suid-Afrikaanse 

 Internasionale Balletkompetisie.  

 
2 Hy het net vyf minute om sy kontemporêre dansnommer vir vanaand se 

 uitdunronde te oefen. Agterop sy sweetpaktop staan: “Don’t follow me . . .” 

 Tog is hy vandag ’n inspirasie vir vele jong dansers.  

 

3  Kristof is 21 jaar gelede op ’n sypaadjie in Groblersdal in Limpopo gebore.  
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4 Sy ma se werkgewers, Rina Mostert en Magriet Nolte, het saam met sy ouma, 

 Anna, en ma, Martha Skhosana, ’n huishulp, hom vrye teuels en gulde 

 geleenthede gegee om sy drome na te jaag.  

 

5 As kleuter het “die ouers”– soos hy sy twee weldoeners noem – hom al begin 

 saamneem na die Staatsteater in hul tuisstad, Pretoria.  

 

6 “Hy het doodstil gesit en fokus. Nadat hy die Aspoestertjie-balletopvoering 

 gesien het, wou hy net dans,” vertel Magriet (74), wat saam met Rina (69) 

 Kaapstad toe gevlieg het vir Kristof se optrede.  

 

7 Van kleins af het hulle sy droom ondersteun en Kristof het sy pad oopgedans 

 tot ver oor die water. Danksy beurse het hy verlede jaar in Engeland en 

 Amerika sy danspassies gaan verfyn.  

 

8 Hy het hom nie laat afskrik deur doemprofete in balletkringe wat gereken het 

 hy is op 1,6 m te kort vir ’n balletdanser nie. “Hy gebruik elke sentimeter om 

 hoër hoogtes te bereik,” sê sy dansafrigter, Kelsey Middleton, trots.  

 

9 Op die verhoog strek Kristof hom nou van die punt van sy tone tot by sy 

 vingerpunte uit. Dan, met ’n ontploffing van energie, benut hy elke sekonde  

 om op maat van Boyce Avenue se Rise die danspassies te oefen wat die 

 choreograaf, Wayne Bester, vir hom uitgewerk het. In die gehoor klap die 

 ander deelnemers aan die kompetisie spontaan hande.  

 

10 “Ek kan nie ophou kyk en hande klap wanneer hy dans nie,” vertel Martha 

 (59) later oor die foon uit Derdepoort, Pretoria. “Ek hou my duime vas vir 

 sommer baie medaljes,” sê sy oor die kompetisie waarin Kristof eindelik 

 weggestap, of weggedans, het met ’n goue medalje in die afdeling vir 

 kontemporêre dans.  

 

11 Martha het 30 jaar gelede vir Rina en Magriet as huishulp in Garsfontein, 

 Pretoria, begin werk. Ná Kristof se geboorte het sy gevra of hy by haar in haar 

 houthuisie in hul agterplaas kon bly tot hy groot genoeg is om by sy ouma 

 Anna in Stofberg, naby Groblersdal, te gaan bly.  

 

12 “Ons het te veel getjank en verlang en hom ná ’n maand weer gaan haal,” 

 vertel Magriet, ’n afgetrede navorser wat onder meer by die Wetenskaplike en 

 Nywerheidsnavorsingsraad gewerk het.  

 

13 “Ek is dom met kinders,” erken sy. “Ek het nooit gedink ek is ’n kindmens nie, 

 maar hy het ons lewe verander.”  
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14 Rina, ’n oudonderwyseres en afgetrede skoolinspektrise, het gou besef hoe 

 talentvol Kristof is. Op 18 maande het hy al op maat van musiek rondgewip, 

 onthou sy. “Hy het ons belangstellings en waardestelsel verander,” sê 

 Magriet.  

 

15 “Dit gee ’n mens so ’n warm gevoel om nou te sien hoe hy op sy eie voete 

 staan. Hy leef sy hartsbegeerte uit en is gelukkig.”  

 

16 Die dag dat Kristof, die jongste van haar twee kinders, gebore is – Vrydag  

 20 Desember 1996 – sal Martha nooit vergeet nie. Sy tweede naam is dan 

 ook December. 

  

17 Sy wou by haar ma in Stofberg gaan geboorte gee en toe die kraampyne 

 laatmiddag begin, is hulle saam met ’n vriendin per motor na die hospitaal 

 sowat 60 km ver in Groblersdal. Daar aangekom was die dokter reeds huis 

 toe. Hulle het op die sypaadjie vir hom gewag om terug te kom.  

 

18  “Teen agtuur het die kind begin kom. Ek was gelukkig nie baie bang nie, want 

 my ma het geweet wat om te doen,” vertel Martha. En net daar, op die 

 sypaadjie, kon sy haar pasgebore baba die eerste keer in haar arms vashou.  

 

19 Terug by haar werk in Pretoria het die kleinding ook gou in Rina en Magriet se 

 harte gekruip.  

 

20 “Drie weke ná sy geboorte was hy by ons. Hy was nie veel groter as ’n A4-vel 

 papier nie,” onthou Magriet. “Hierdie seuntjie gaan niks regkry nie, het ek 

 gedink omdat hy so klein was en kyk nou, hy het nogal baie reggekry.”  

 
 [Verwerk uit: Huisgenoot, 15 Maart 2018] – Geneem uit Vraestel 1: D4 Junie 2018 

VRAE  

1.1 Waarheen is Kristof Skhosana op pad?       (1)  

 

1.2 Slegs Suid-Afrikaners mag aan die balletkompetisie deelneem.  

 Motiveer waarom die bogenoemde stelling ONWAAR is?    (1)  

 

1.3  Verduidelik in jou eie woorde wat “uitdunronde” (paragraaf 2) beteken.  (1)  

 

1.4  Hoe oud is Kristof Skhosana?        (1)  

 

1.5  Dink jy, Rina Mostert en Magriet Nolte het ’n bydrae gelewer in Kristof se  

 liefde vir ballet? Motiveer jou antwoord.       (1)  

 

1.6 Watter opvoering het bygedra tot Kristof se begeerte om te dans?   (1)  
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1.7 Wie is die “die ouers” waarna verwys word in paragraaf 5?    (2)  

 

1.8 “Hy gebruik elke sentimeter om hoër hoogtes te bereik”  

1.8.1 Word die stelling konnotatief of denotatief gebruik?     (1)  

1.8.2 Motiveer jou antwoord in 1.8.1.        (1)  

 

1.9 Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die vraagnommer (1.9) en die 

 antwoord neer.  

 “In die gehoor klap die ander deelnemers aan die kompetisie spontaan 

 hande.” beteken …  

 Die gehoor klap (traag hande/met oorgawe hande).     (1)  

 

1.10 Watter bewys is daar uit paragraaf 10 dat Kristof Skhosana ’n wenner is? (1)  

1.11 “Ek is dom met kinders,” erken sy.  

 Hoekom dink jy het sy dom met kinders gevoel?     (1) 

1.12 Pas die beskrywing in KOLOM B by die name in KOLOM A. Skryf slegs 

 die vraagnommer (1.12.1-1.12.4) en die letter (A-D) neer, bv. 1.12 E. 

KOLOM A KOLOM B 

1.12.1 Wayne Bester 

 

1.12.2 Magriet Nolte 

 

1.12.3 Kelsey Middleton 

 

1.12.4 Martha 

A Weldoener 

 

B Dansafrigter 

 

C Ouma 

 

D Choreograaf 

 

E Ma 

           (4 x 1) (4) 

1.13 Waarom is Kristof op ’n sypaadjie gebore?      (1) 

1.14 Noem TWEE dinge wat Kristof in Magriet en Rina se lewens verander het.  (2) 

1.15 Verduidelik die uitdrukking “op sy eie voete staan” (Paragraaf 15)   (1) 

1.16 Wat is jou mening oor mans se deelname aan ballet?     (1) 

1.17 Wat is die verband tussen die titel en die laaste paragraaf?    (1) 

1.18 Noem EEN goeie daad wat jy al in jou lewe gedoen het en gee die rede 

 waarom jy dit gedoen het.         (1) 

           [24] 
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TEKS B ADVERTENSIE 

Bestudeer die onderstaande advertensie en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 

1.19 Wie is die adverteerder?        (1) 

1.20 Wat trek jou aandag as jy na die advertensie kyk? Motiveer jou keuse. (1) 

1.21 Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die vraagnommer (1.21) en die 

 antwoord neer. 

 Die advertensie is spesiaal ontwerp vir (Kersfees/Valentynsdag).  (1) 

1.22 Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die vraagnommer (1.22) en die letter 

 (A-D) neer. 

 “Dit neem twee vir ’n spesiale aand.” beteken 

 A  twee mense moet saam kos maak. 

 B twee mense maak ’n verhouding en aand spesiaal. 

 C  twee mense kan nie saamwerk nie. 

 D  twee mense het saam die advertensie gelees.    (1) 

1.23 Die woord “spurfek is saamgestel uit TWEE woorde. Skryf die twee woorde 

 neer.           (1) 

1.24 Verduidelik die slagspreuk “’n Lus vir die lewe”.     (1) 

            [6] 

TOTAAL AFDELING A:30 

 


