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RUGBYBELEID  

 

1. Visie 

a. Ons visie is om jong seuns deur middel van rugby afrigting op te voed om 

emosioneel stabiele, goed gemanierde, intellektueel volwasse en fisies 

ontwikkelde spelers te wees. 

 

2. Missie 

a. Ons missie is om afrigting van professionele gehalte aan seuns te bied met die 

fokus op emosionele, intellektuele, sosiale en fisiese ontwikkeling. 

 

3. Doelstellings 

a. Bied jaarlikse vaardigheid-ontwikkelingsklinieke aan vir alle spelers. 

b. Stuur afrigters op jaarlike vaardigheidskursusse en klinieke. 

c. Groei die spel van rugby in die skool van jaar tot jaar. 

d. Bied beplande en georganiseerde oefensessies aan. 

 

4. Rugbybestuur 
a. Die rugbybestuur by die skool is verantwoordelik vir die daaglikse bestuur van 

rugby. 
b. Die rugbybestuur bestaan uit die skoolhoof, sporthoof en die 

rugbyorganiseerder, asook enige ander persone wat deur die 
skoolbeheerliggaam aangestel is in ŉ raadgewende kapasiteit. 

c. Die rugbybestuur is verantwoordelik vir die volgende: 
i. Maak wysigings aan die verskeie afrigtingstrukture. 
ii. Stel afrigters aan binne die verskeie afrigtingstrukture. 
iii. Maak voorstelle vir wysigings van die rugbybeleid aan die 

skoolbeheerliggaam. 
iv. Voorsien afrigters met riglyne binne die verskeie afrigtingstrukture. 
v. Bepaal die rugbyprogram met die verskeie koördineerders. 
vi. Bepaal die formaat van die skoolrugbytruie. 

 
5. Afrigters 

a. Alle Welpie en Leeus afrigters moet oor ŉ huidige BokSmart-kwalifikasie 
beskik. 

b. Alle afrigters moet voldoen aan die rugbyafrigter gedragskode. 
c. Enige afrigter wat nie voldoen aan die rugbyafrigter gedragskode nie, sal deur 

die rugbybestuur aangespreek word. 
d. Enige besluite oor afrigters in verband met die gedragskode deur die 

rugbybestuur is finaal. 
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6. Rugbyspanne 
a. Rugby by Laerskool Nelspruit word gespeel deur seuns tussen die ouderdom 

van 5 en 13 jaar. 
b. Seuns speel binne hulle ouderdomsgroepe van 0/6 tot 0/13. ŉ Seun is deel van 

ŉ ouderdomsgroep indien hy daardie ouderdom word tussen 1 Januarie en 31 
Desember van die jaar. 

c. Seuns wat 14 word in die huidige jaar mag nie vir Laerskool Nelspruit rugby 
speel nie. 

d. 0/6 – 0/8 seuns mag deelneem saam met die ouderdomsgroep van die seuns 
waarmee hulle by die skool in ŉ akademiese klas ingedeel is. 

e. Rugby word geklassifiseer binne die volgende strukture by Laerskool Nelspruit: 
i. Krokodilletjie rugby (Tag-rugby 0/6 – 0/8) 

• Seuns word binne klasverband in spanne gedeel: 
o 0/6 

▪ Nellie Miere 1 
▪ Nellie Miere 2 
▪ Nellie Miere 3 
▪ Nellie Miere 4 
▪ Nellie Miere 5 

o 0/7  
▪ Likkewane 
▪ Jakkalse 
▪ Muishonde 
▪ Vlakvarke 
▪ Rooibokke 
▪ Ystervarke 

o 0/8 
▪ Rooikatte 
▪ Elande 
▪ Olifante 
▪ Renosters 
▪ Kudu’s 
▪ Hiënas 

ii. Welpie rugby (0/9 – 0/11) 

• Seuns word in twee spanne per ouderdomsgroep verdeel volgens 
vermoëns: 

o 0/9A en 0/9B 
o 0/10A en 0/10B 
o 0/11A en 0/11B 

iii. Leeus rugby (0/12 – 0/13) 

• Seuns word in vier spanne verdeel volgens vermoëns: 
o Eerste- en Tweedespan 
o Derde- en Vierdespan 
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7. Afrigtingstruktuur – Krokodilletjie rugby 
a. Krokodilletjie rugby word deur die rugbybestuur gekoördineer. 
b. Beide die Nellie Miere en die Laerskool het elk ŉ Krokodilletjie organiseerder 

wat verantwoordelik is vir die volgende: 
i. Kommunikasie met die ouers van spelers. 
ii. Kommunikasie met die verskeie afrigters. 
iii. Bestuur van spanne met behulp van die verskeie afrigters. 

c. Afrigting van Krokodilletjie rugby word bestuur deur die afrigting-koördineerder 
wat verantwoordelik is vir die volgende: 
i. Werk die jaarprogram  uit saam met die rugbybestuur. 
ii. Werk die oefenprogram uit saam met die rugbybestuur volgens die 

Krokodilletjie rugbykurrikulum en die LTPD (Long-Term Player 
Development) program. 

iii. Beplan oefensessies volgens die oefenprogram. 
iv. Gee leiding aan die verskeie afrigters tydens oefeningsessies. 

d. Elke span word deur een of meer afrigters gelei wie verantwoordelik is vir die 
volgende: 
i. Hou ten alle tye by die rugbyafrigter gedragskode. 
ii. Lei spelers deur die verskeie oefeninge. 
iii. Ontwikkel speler vaardighede. 
iv. Maak seker alle spelers geniet elke oefening/wedstryd en alle spelers 

neem deel aan elke oefening/wedstryd. 
 

8. Afrigtingstruktuur – Welpie rugby 
a. Welpie rugby word deur die rugbybestuur, saam met die Welpie-koördineerder 

gekoördineer. 
b. Die Welpie-koördineerder is verantwoordelik vir die volgende: 

i. Werk die jaarprogram uit saam met die rugbybestuur. 
ii. Beplan wedstrydplanne vir die verskeie spanne. 
iii. Werk die seisoenprogram uit saam met die rugbybestuur volgens die 

rugbykurrikulum en die LTPD program. 
iv. Beplan oefensessies volgens die seisoenprogram saam met die verskeie 

afrigters. 
v. Koördineer afrigters tydens oefensessies. 

c. Elke span binne die Welpie-afdeling word bestuur deur ŉ afrigter wat ten volle 
vir die span verantwoordelik is: 
i. Vat volle verantwoordelikheid vir die span. 
ii. Het volle beheer oor spankeuses van die span. 
iii. Kies van die kaptein/onder-kaptein van die span. 
iv. Bestuur alle oefensessies van die span. 
v. Vergesel span na wedstryde. 
vi. Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 

span. 
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vii. Vergesel beseerde spelers en kontak ouer/voog van spanspeler. 
viii. Saamstel en inhandiging van spanlyste. 
ix. Saamstel en hou van statistieke vir span. 
x. Kommunikasie met ouers/voogde van spelers op sosiale media. 
xi. Verantwoordelik vir alle reëlings vir die span op wedstryd dae. 
xii. Saamstel van busvervoer lyste vir die span na en terug van wedstryde 

(waar daar skoolvervoer is). 
xiii. Hou rekord van geldelike transaksies van elke speler in die span. 

d. Indien die afrigter nie ŉ onderwyser van Laerskool Nelspruit is nie, sal ŉ 
onderwyser van Laerskool Nelspruit verantwoordelikheid vat van die volgende 
pligte van die afrigter: 
i. Het volle beheer oor spankeuses van die span. 
ii. Kies van die kaptein/onder-kaptein van die span. 
iii. Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 

span. 
iv. Saamstel en inhandiging van spanlyste vir die span. 
v. Saamstel en hou van statistieke van span. 
vi. Kommunikasie van ouers/voogde van spelers op sosiale media. 
vii. Saamstel van busvervoer lyste vir die span na en terug van wedstryde 

(Waar daar skoolvervoer is). 
viii. Hou rekord van geldelike transaksies van elke speler in die span. 

 
9. Afrigtingstruktuur – Leeus rugby 

a. Welpie rugby word deur die rugbybestuur, saam met die Leeus-koördineerder 
gekoördineer. 

b. Die Leeus-koördineerder is verantwoordelik vir die volgende: 
i. Werk die jaarprogram uit saam met die rugbybestuur. 
ii. Beplan wedstrydplanne vir die verskeie spanne. 
iii. Werk die seisoenprogram uit saam met die rugbybestuur volgens die 

rugbykurrikulum en die LTPD program. 
iv. Beplan oefensessies volgens die seisoenprogram saam met die verskeie 

afrigters. 
v. Koördineer afrigters tydens oefensessies. 

c. Elke span binne die Leeus-afdeling word bestuur deur ŉ afrigter wat ten volle 
vir die span verantwoordelik is: 
i. Vat volle verantwoordelikheid vir die span. 
ii. Het volle beheer oor spankeuses van die span. 
iii. Kies van die kaptein/onder-kaptein van die span. 
iv. Bestuur alle oefensessies van die span. 
v. Vergesel span na wedstryde. 
vi. Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 

span. 
vii. Vergesel beseerde spelers en kontak ouer/voog van spanspeler. 
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viii. Saamstel en inhandiging van spanlyste. 
ix. Saamstel en hou van statistieke vir span. 
x. Kommunikasie met ouers/voogde van spelers op sosiale media. 
xi. Verantwoordelik vir alle reëlings vir die span op wedstryd dae. 
xii. Saamstel van busvervoer lyste vir die span na en terug van wedstryde 

(waar daar skoolvervoer is). 
xiii. Hou rekord van geldelike transaksies van elke speler in die span. 

d. Indien die afrigter nie ŉ onderwyser van Laerskool Nelspruit is nie, sal ŉ 
onderwyser van Laerskool Nelspruit verantwoordelikheid vat van die volgende 
pligte van die afrigter: 
i. Het volle beheer oor spankeuses van die span. 
ii. Kies van die kaptein/onder-kaptein van die span. 
iii. Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 

span. 
iv. Saamstel en inhandiging van spanlyste vir die span. 
v. Saamstel en hou van statistieke van span. 
vi. Kommunikasie van ouers/voogde van spelers op sosiale media. 
vii. Saamstel van busvervoer lyste vir die span na en terug van wedstryde 

(Waar daar skoolvervoer is). 
viii. Hou rekord van geldelike transaksies van elke speler in die span. 

 
10. Rugbykurrikulum 

a. Die rugbykurrikulum is gebaseer op die LTPD program wat deur beide World 
Rugby en SARU onderskryf word. 

b. Die rugbykurrikulum vir elke afdeling beskryf watter vaardighede in die 
afdeling aangeleer behoort te word. 

c. Die rugbykurrikulum beskryf ook oefeninge wat gebruik moet word om 
basiese vaardighede aan te leer. 

d. Die koördineerder gebruik die rugbykurrikulum om die jaar se rugbyprogram 
te ontwikkel vir die afdeling, m.a.w. watter vaardighede aangeleer moet word 
in watter deel van die jaar. 

 
11. Afrigtingsessies 

a. Alle afrigtingsessies moet vooraf beplan word binne die vereistes van die 
rugbyprogram. 

b. Afrigtingbeplanning moet aan die einde van elke twee weeklikse siklus 
elektronies by die rugbyorganiseerder ingehandig word. 

c. Vaardigheidsontwikkeling moet deur middel van gesimuleerde 
wedstrydsituasies geskied sover moontlik. 

d. BokSmart aanbevole besering-voorkomende oefeninge moet een keer per 
week gedurende die opwarming gedeelte van oefeninge beoefen word. 
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12. Kommunikasie 
a. Kommunikasie met ouers/voogde geskied direk met briewe en/of d.m.v. sosiale 

media. 
b. Inligting word slegs op hierdie wyse oorgedra. 
c. Afrigters is verantwoordelik vir kommunikasie met ouers/voogde op elke span 

se sosiale media platforms. 
d. Die sportkoördineerder is verantwoordelik vir briewe aan ouers. 
e. Die rugbyorganiseerder is verantwoordelik vir boodskappe op die skool se 

sosiale media platforms. 
f. Die rugbyorganiseerder is verantwoordelik vir kommunikasie met die afrigters 

en kommunikasie binne die skool se bestuurstruktuur. 
g. Die sporthoof is verantwoordelik vir kommunikasie met ander skole. 
 

13. Spelers 
a. Spelers moet voldoen aan Laerskool Nelspruit rugbyspeler gedragskode. 
b. Enige spelers wat nie aan die rugbyspeler gedragskode voldoen nie sal 

aangespreek word deur die afdeling se koördineerder. 
c. Enige besluite deur die betrokke koördineerder oor ŉ speler in verband met die 

rugbyspeler gedragskode is finaal. 
 

14. Rugbytruie, klere en toerusting 
 
a. Die skoolrugbytruie is die skool se eiendom. 
b. Die seuns ontvang die truie slegs met wedstryde. 
c. Die kleure van die skoolrugbytruie moet altyd blou, geel en/of wit wees, en 

swart in die geval van die Eerstespan. 
d. Die formaat van die rugbytruie word deur die rugbybestuur, in gesprek met die 

koördineerder, besluit. 
e. Indien enige klere/toerusting wat aangekoop word moet daar, indien moontlik, 

drie kwotasies verkry word. Een van die kwotasies moet van die skool se 
amptelike klerevervaardiger wees. 

 
15. Verblyf en vervoer 

a. Verblyf en vervoer na vriendskaplike wedstryde/toere: 
i. Vervoer na en terug van vriendskaplike wedstryde/toere binne die 

komprehensiewe eenheid van die skool is die verantwoordelikheid van die 
ouer/voog. 

ii. Verblyf en vervoer na en terug van vriendskaplike wedstryde/toere buite 
die komprehensiewe eenheid van die skool sal deur die skool gereël word 
teen ŉ koste. Ouers/voogde van spelers wat deelneem in die wedstryde 
is verantwoordelik vir hierdie koste, ongeag of die speler van die verblyf 
en/of vervoer gebruik maak. 

b. Verblyf en vervoer na liga-wedstryde 



 

Telefoon:    (013) 752 8148 
Selfoon :     087 943 9343 / 5 / 6 
Faksimilee: (013) 752 4002 
E-pos: nellies@nellies.co.za 

Posbus 93 
Nelspruit 
1200 

 

i. Vervoer na en terug na liga-wedstryde sal deur die skool gereël word teen 
geen koste nie. 

ii. Indien verblyf vir spelers nodig is vir enige liga-wedstryde, sal dit deur die 
skool beskikbaar gestel word teen ŉ koste aan die spelers. Ouers/voogde 
van spelers wat deelneem aan die wedstryde is verantwoordelik vir die 
koste, ongeag of die speler van die verblyf gebruik maak. 

c. Indien ouers/voogde van spelers nie die kostes in verband met vriendskaplike 
wedstryde/toere betaal nie, sal daardie speler/s nie toegelaat word om in die 
wedstryde deel te neem nie. 

d. Verblyf en vervoer word deur die sportkoördineerder gereël.  
 

16. Vrywaringsvorms 
a. Geen speler word toegelaat om deel te neem aan wedstryde en/of oefeninge 

sonder ŉ volledig voltooide vrywaringsvorm.  
b. Die spanbestuurder, of afrigter indien die spanbestuurder nie beskikbaar is nie, 

moet hierdie vrywaringsvorms ten alle tye by hom hê indien daar ŉ nood 
situasie is. 

 
17. Sportbeserings 

a. Alle beserings word binne die raamwerk van die noodplan hanteer. 
b. In die geval van ŉ besering, bly dit die relevante afrigter se verantwoordelikheid 

om die ouer/voog dadelik te kontak en om toe te sien dat mediese hulp 
toegepas word deur ŉ gekwalifiseerde noodhulp-werker. 

c. Sou ŉ speler herstel van ŉ besering en volgens die koördineerder wedstrydfiks 
is, moet gekyk word na sy meriete alvorens hy teruggeplaas word in die 
oorspronklike span. Hy mag direk in sy oorspronklike span opgeneem word. 

d. Indien ŉ speler nie aan die rugbyproewe kon deelneem nie as gevolg van 
beserings of enige ander geldige rede, soos bepaal deur die rugbybestuur, 
moet die speler ŉ oefening bywoon waar hy ŉ kans gegun sal word. Die speler 
mag op die mening van die koördineerder direk in ŉ span opgeneem word na 
die oefening. 

e. Voordat ŉ beseerde speler terugkeer na die veld, moet ŉ die ouer/voog 
geskrewe toestemming gee dat die speler herstel het. 

f. In die geval van enige kopbeserings, rugbeserings, nekbeserings en beenbreke 
moet ŉ geskrewe dokterssertifikaat ingedien word voor ŉ speler weer mag 
begin oefen. 

g. In die geval van harsingskudding, moet SARU se “Return to play” protokol vir 
laerskool rugbyspelers gevolg word. 

 
18. Spankeuses en wedstryde 

a. Die samestelling en kies van die span word gedoen deur die afrigters van die 
afdeling wat dien as keurders. 
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b. Die onderwyser verantwoordelik vir die span tree op as sameroeper van die 
keurders en het finale insae op spankeuses. 

c. Geen ander persone het enige insae in spankeuses nie. 
d. Spankeuses moet ten minste twee dae voor die wedstryd aangekondig word. 
e. Spelers moet sover moontlik op wedstrydvertonings beoordeel word. 
f. Tydens vriendskaplike wedstryde moet alle spelers ten minste 15 minute speel 

kans gegee word. 
g. Tydens ligawedstryde en kompetisies sal die beste spelers gespeel word met 

die vervanging van spelers met reserwes soos en wanneer nodig. Daar is 
m.a.w. geen voorskrifte m.b.t. die vervanging van reserwes tydens 
ligawedstryde en kompetisies anders as voorgeskryf deur die liga, of 
kompetisie, reëls nie. 

 
19. Nominasies vir Mpumalanga proewe 

a. Nominasies vir Mpumalanga proewe word deur die Leeus keurders gemaak. 
b. Net spelers wat in die afrigters se opinie die vermoë het om vir die 

Cravenweekspan gekies te word, hoef genomineer word. 
 

20. Borgskappe en donasies 
a. Borgskappe en donasies word binne die span gereël. 
b. ŉ Donasie word gegee indien die skenker geen blootstelling wil hê nie, m.a.w. 

geen besigheidslogo verskyn op die hemp/trui/broek/sak/ens. nie. 
c. ŉ Borg word gegee indien die skenker ŉ besigheidslogo op die 

hemp/trui/broek/sak/ens. wil laat verskyn. ŉ Fooi van (R 1 000.00) word dan vir 
die skool gehef. 

d. Slegs items wat deur die rugbybestuur goedgekeur word mag aan spanne 
voorsien word. 

 
21. Merietetoekennings 

a. Spelers kry vir die volgende prestasies erkenning:  
i. Span prestasies: 

• Ehlanzeni wenners – Sertifikaat   

• Mpumalanga uitspele deelname – Sertifikaat  

• Mpumalanga grootskole naaswenners – Sertifikaat 

• Mpumalanga grootskole wenners – Sertifikaat en trofee 
ii. Individuele prestasies: 

• Ehlanzeni streekspan – Sertifikaat 

• Interprovinsiale deelname – Sertifikaat en trofee 
o XV-Tal deelname 
o Jongspan 0/12A of 0/12B deelname 
o Cravenweek 

• Rugbyprestasie van die jaar – Sertifikaat en trofee 
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b. Die rugbyprestasie van die jaar word bepaal deur die hoogste prestasie bereik. 
Slegs Eerste- en Tweedespan spelers mag in aanmerking kom vir 
rugbyprestasie van die jaar. 

c. Prestasies, in orde van beste na laagste: 
i. Verteenwoordig Mpumalanga by die 0/13 Cravenweek 
ii. Verteenwoordig ŉ ander provinsiale span by die 0/13 Cravenweek 
iii. Verteenwoordig Mpumalanga in die XV-Tal of 0/12 spanne 
iv. Verteenwoordig ŉ ander provinsiale span in die XV-Tal of 0/12 spanne 
v. Dring deur na die tweede rondte provinsiale proewe 
vi. Behaal die Ehlanzeni streekspan 
vii. Behaal ŉ ander streekspan 
viii. Verteenwoordig die skool se eerstespan 
ix. Verteenwoordig ŉ ander skool se eerstespan 

d. Indien een/meer spelers dieselfde prestasie behaal het, sal leierskap 
prestasies in ag geneem word. 

e. Indien een/meer spelers steeds dieselfde prestasie behaal het, sal die 
eerstespan afrigter/s die rugbyspeler van die jaar kies. 

 
 
Opgedateer: 02 September 2019 


