
 

MINI-KRIEKET BELEID 
 

 

• Hierdie beleid handel oor die hantering van mini-krieket by Laerskool Nelspruit. 

 

2. DOEL 

 

• Die doel van hierdie beleid is om krieketontwikkeling in die skool te bevorder. 

 

3. INHOUD 

 

• Die volgende aspekte word hanteer: 

- Definisies 

- Die doel van die aanbieding van mini-krieket 

- Toerusting 

- Proewe 

- Wedstryde en kleredrag 

- Algemeen 

- Delegasie van bevoegdheid 

- Dispuuthantering 

 

4. DEFINISIES 

 

• Boul 

Om 'n krieketbal met 'n gelykmatige armswaai van agter die boulstreep na die kolwer se 

paaltjies af te stuur. 

• Kolf 

Houtspaan met handvatsel om 'n bal mee te slaan. 

 

5. DIE DOEL VAN DIE AANBIEDING VAN MINI-KRIEKET 

 

• Die doel van mini-krieket is om die spel van krieket in sy eenvoudigste vorm aan 

jong leerders te bied en terselfdertyd genot in spel te verskaf. 

• 'n Lewenslange fondasie vir die liefde vir krieket word gelê.  

• Selfvertroue word deur middel van sukses ontwikkel. 

• Basiese vaardighede soos kolfwerk, boulwerk, veldwerk en paaltjiewagter word 

ontwikkel. 

1. INLEIDING 



• Inligting word aan ouers deurgegee op skrif voor die mini-krieketseisoen. 

• Kursusse vir afrigters en klinieke vir spelers word gereël wanneer nodig. 

• Gedragskode:  

- Afrigters 

Afrigting geskied professioneel. 

Geen afrigter raak in konfrontasie met spelers of ouers betrokke nie.  Indien enige 

probleme opduik, word die probleem onmiddellik by die Organiseerder of 

Sporthoof aangemeld vir opvolgwerk. 

- Spelers 

Spelers is lojaal teenoor hul afrigter. 

Spelers luister en volg die leiding van hul Afrigter. 

Spelers raak nie in bakleiery met mekaar betrokke nie. 

Indien ‘n speler ‘n probleem met die Afrigter of ‘n ander speler ondervind, word die 

probleem by die Organiseerder of Sporthoof aangemeld, wat dit verder sal 

hanteer. 

- Ouers 

Ouers is lojaal teenoor die span se afrigter en spelers. 

Ouers meng nie in met die Afrigter se afrigting nie. 

Ouers maak nie afbrekende en negatiewe opmerkings teenoor spelers of afrigters 

nie. 

Indien ‘n ouer ‘n probleem met die Afrigter of ‘n speler ondervind, word die 

probleem by die Organiseerder os Sporthoof aangemeld wat dit verder sal 

hanteer. 

 

6. TOERUSTING 

 

• Mini-krieketkolf van dennehout gemaak. 

• Drie houtpaaltjies in 'n houtbasis.  Die paaltjies het 'n vaste balkie bo-op. Oefen 

ook met plastiese paaltjies in ‘n plastiekbasis. Dis veral geskik omdat van die 

paaltjies uitgehaal kan word. 

• 'n Bal, geskik vir mini-krieket byvoorbeeld 'n rooi tennisbal. 

 

 

 

 

 

 



7. PROEWE 

 

• Slegs O/7 seuns mag vir Gr.1 en O/8 seuns vir Gr.2 deelneem. 

• Elke leerder moet 'n regverdige kans kry. 

• Afrigter moet rekord hou van boulkanse en kolfkanse. 

• Spanne word ingedeel volgens prestasies. Nie gewens om baie sterk, gemiddeld 

en swak te meng nie. Frustreer baie sterk spelers maar emosioneel baie sleg vir 

swak spelers. 

• Ouers raak nooit betrokke by die kies van spanne nie. Alleenlik onderwysers is 

hiervoor verantwoordelik. 

 

8. WEDSTRYDE EN KLEREDRAG 

 

• Spanne word deur die mini-krieketfasiliteerders gekies. Ouers vervoer self hul eie 

kinders. 

• Kleredrag vir wedstryde: 

- Blou gholfhempie wat leerders skool toe dra. 

- Wit rugbybroekies 

- Kort, wit kouse wat leerders skool toe dra saam met hul tekkies. 

• Geen toekennings word aan mini-krieketspelers gemaak nie. 

• Leerders ontvang wel sertifikate of medaljes vir elke wedstryd wat hulle speel. 

• Leerders wat aan feesdae deelneem moet 30 minute voor die aanvang van 

wedstryde aanmeld by hul afrigters. Indien ’n leerder laat is vir ’n wedstryd, sal hy 

ongelukkig nie tydens die wedstryd kan aansluit nie.  

• Leerders wat gekies word om aan ’n feesdag deel te neem, se ouers sal skriftelik 

in in kennis gestel word.  

• Spelers word versoek om te bly tot wedstryde afgehandel is, omdat geen reserwes 

saamgeneem word nie. 

 

9. ALGEMEEN 

 

• Leerders wat nie ‘n oefening  bywoon nie, word nie gekies vir die wedstryde wat  

daardie Saterdag gespeel word nie. Ander maats wat die week se oefeninge 

bygewoon het, kry dan eerste ‘n geleentheid om te gaan speel. 

• Leerders moet ook eers ‘n wedstryd kan speel alvorens hulle gekies word.  Geen 

leerders word weggewys indien hulle nog nie kan speel nie, hulle word 

aangemoedig om aan te hou oefen tot hulle kan speel.  



• Indien daar genoeg ouerhulp is, word leerders wat nog nie oor al die vaardighede 

beskik nie, in ’n ontwikkelingspan geplaas waar hulle intensiewe hulp sal kry. Só 

word almal gehelp en geen leerder weggewys nie. 

• Fasiliteerders word gewoonlik aangewend as tellinghouers en ouers as 

skeidsregters. Dis vir leerders baie lekker as hul ouers inskakel en help met 

afrigting. 

• Wedstryde word op Vrydae gespeel by Laerskool Nelspruit se Feesdae. 

• ‘n Begroting word jaarliks ingedien deur die Organiseerder vir goedkeuring. Die 

Projekbestuurder onderhandel om borgskappe te kry indien nodig. 

 

10. DELEGASIE VAN BEVOEGDHEDE 

 

• Die skoolhoof en opvoeders sal aan bovermelde beleid uitvoering gee. 

Enige wysigings aan die mini-krieketbeleid moet deur die Beheerliggaam van 

Laerskool Nelspruit goedgekeur word. 

 

11. DISPUUTHANTERING 

 

• Aangesien elke opvoeder verbonde aan Laerskool Nelspruit die 

verantwoordelikheid neem vir die uitvoering van die beleid, moet enige dispuut 

rondom die toepassing van die beleid na die Beheerliggaam van Laerskool 

Nelspruit verwys word wat dit verder sal hanteer. 

 

 

 

 

 


