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INHOUD: 

 

1. SWEM  

2. NETBAL 

3. KRIEKET 

4. JUNIOR-KRIEKET 

5. TENNIS 

6. HOKKIE 

7. JUNIOR-HOKKIE 

8. RUGBY 

9. JUNIOR-RUGBY 

10. LANDLOOP 

11. SKAAK 

 

 

 

 

 

 

1. SWEMBELEID: 
 



INLEIDING 
 

• Hierdie beleid handel oor die sinvolle en doeltreffende bestuur van Swem by 
Laerskool Nelspruit. 
 

 
DOEL 

  

• Die doel van hierdie Swembeleid is om riglyne, reëls en regulasies neer te lê vir 
die Afrigter, die Swemmer en die Ouers om die aanbieding en organisasie van 
Swem te vergemaklik en om te verseker dat die opvoedkundige waarde van 
Swem bevorder sal word. 

• Om Swem vir Laerskool Nelspruit te bestuur volgens die neergelegde maatreëls 
soos deur die Beheerliggaam bepaal en/of gewysig of aangepas vir die betrokke 
jaar met inagneming van die goedgekeurde wysigings ten opsigte van dit wat van 
toepassing is op Laerskole in Mpumalanga. 
 

 
INHOUD 

 

• Swemorganiseerder 

• Sub - Komitee 

• Definisies 

• Interhuis Swemgala 

• Bywoning van Oefening en Byeenkomste 

• Opstel van Spanlys 

• Uitdagings 

• Delegering van bevoegdhede 

• Dispuuthantering 

• Begroting 

• Werksverdeling 

• Borgskappe 

• Trofeë 

• Beamptes 

• Affiliasie 

• Reglement wysiging 

• Algemeen 
 
 
 
 
 
 

SWEMORGANISEERDER 
 



• Die Swemorganiseerder is verantwoordelik vir die doeltreffende bestuur van swem 
by Laerskool Nelspruit wat funksies soos organisasie, ordereëlings, afrigting, 
beampteskap, fasiliteite voorsiening en opleiding insluit. 
 

     SUB - KOMITEE 
 

• Bestaan uit ‘n Koördineerder en Addisionele lede. Die Koördineerder tree op as 
skakel tussen die ouers en die Swemorganiseerder. Die taak van die Sub – komitee 
is om die Swemorganiseerder by te staan as hulp tydens die Swemseisoen. Sub – 
Komitee is nie verantwoordelik vir enige organisasie of ordereëlings nie. 

 
DEFINISIES 

 

• Interhuis Swemgala 

'n Interne Swemgala waartydens die swemmers die geleentheid kry om deel te 
neem, met die oog op die samestelling van die Nellie Swemspan. 

 

• Nellie Swemspan 
 

Swemmers wat die skool amptelik verteenwoordig wanneer Laerskool Nelspruit 
vriendskaplik deelneem in die dorp of teen skole van ander dorp. Daar moet 
deelgeneem word in die Laerskool Nelspruit swemdrag en Nellie swempette wat 
alles verkrygbaar is by CK NELLIES. 

 
INTERHUIS SWEMGALA 

 

• Tydens Interhuis Swemgala word die volgende swemmers vir die Nellie Swemspan 
gekies: 

- Al die swemmers in elke ouderdomsgroep en in elke slag wat ‘n eerste, 
tweede, derde, vierde en vyfde plek gekry het. 

- Eerste 4 swemmers neem deel aan liga galas en eerste 5 neem deel aan 
Topskole. 

- Swemmers wat as gevolg van mediese redes (of aangeleenthede op 
meriete) nie tydens die Interhuis Swemgala deelneem nie, kry die 
geleentheid om ander swemmers in die Nellie swemspan uit te daag op 'n 
geleentheid soos deur Organiseerder bepaal. 

 
BEPALINGS: 

 

• Die Interhuis sal volgens inhuis reëls bestuur word, soos goedgekeur 
deur die   Sportkomitee, in oorleg met Hoof en die Beheerliggaam. 

• Die skool behou die reg voor om ‘n swemmer in te skryf in items soos 
gereken in belang van die span/kinders te wees en sal nie enige 
gradering, prestasie of ander kriteria, wat onder andere deur klubs 
gebruik word, as die norm vir deelname gebruik nie. 



• Die uitslae in elke item word deur ‘n Laerskool Nelspruit Fasiliteerder 
verwerk. 

• Dieselfde program sal jaarliks vir die byeenkoms gebruik word. 

• Daar word van geen leerling verwag om as toeskouer na die byeenkoms 
te kom nie. 

• Beamptes sal deur die Swemorganiseerder aangewys word. Dit kan 
gekwalifiseerde tydhouers(ouers) en 1 personeellid per baan wees. 

• Tegniese inligting moet dieselfde wees vir alle byeenkomste. 

• Die Interhuis Gala is bepalend vir die kies van die Laerskool Nelspruit 
Swemspan wat aan die ander byeenkomste gaan deelneem waarheen 
die skool genooi word. 

• Die volgende trofeë sal toegeken word tydens die Interhuis byeenkoms: 
            Senior Victor / Victrix Ludorum : Junior Victor / Victrix Ludorum. 
            Beste Prestasie vir die Dag: Junior Dogter / Seun : Senior Dogter / Seun. 

                   Toekennings word gedoen op grond van punte verwerf vir elke item  
                   geswem deur ‘n betrokke swemmer. Die swemmer met die hoogste punt  
                   sal die betrokke toekenning ontvang. Daar sal slegs na rekords en aantal  
                   eerste plekke gekyk word indien 2 swemmers dieselfde aantal punte het. 

• ’n Swemmer mag aan soveel items deelneem as wat hy wil tydens die 
Interhuis. 

• Indien daar nie genoeg bane is om al die swemmers in een lopie te 
akkomodeer nie, moet in elke item, soveel lopies plaasvind as wat nodig 
is om almal die geleentheid te bied. Die wenner word volgens tyd 
geplaas. Geen finale items sal geswem word nie. 

• Die itemlys tydens die Interhuisbyeenkoms sien soos volg daarna uit: 
      
    Kruipslag - 0/7 tot 0/9  (seuns en dogters : 25m) 

    Kruipslag - 0/10 tot 0/13 (seuns en dogters : 50m) 

    Borsslag - 0/7 tot 0/9  (seuns en dogters : 25m)                 

    Borsslag - 0/10 tot 0/13 (seuns en dogters : 50m)              

    Rugslag - 0/7 tot 0/9  (seuns en dogters : 25m)                 

    Rugslag - 0/10 tot 0/13 (seuns en dogters : 50m)             

    Vlinderslag - 0/7 tot 0/9  (seuns en dogters : 25m)                 

    Vlinderslag - 0/10 tot 0/13 (seuns en dogters : 50m)              

    Individuele Wisselslag - Oop item - 0/7 tot 0/9  (seuns en dogters :100m) 

    Individuele Wisselslag - Oop item - 0/10 tot 0/13 (seuns en dogters :200m) 

 
 
 

• Die items word per slag geswem, bv. Kruipslag  0/7 tot 0/13. 



• Die byeenkoms sal jaarliks, voor die skool sluit in September, aangebied 
word. 

 
BYEENKOMS REËLS: 
 

• Dié Gala is die eerste skool byeenkoms van die seisoen, daar mag baie 
foute voorkom by swemmers wat later uitgestryk kan word. 

• ”One start  rule” sal nie toegepas word nie. Indien beweging of vroeë 
wegspring plaasvind, sal die betrokke swemmer een waarskuwing 
ontvang. ‘n Tweede oortreding sal lei tot diskwalifikasie. 

• Swemmers word slegs gediskwalifiseer vir ‘n verkeerde swemslag, nie vir 
‘n tegniese fout nie, bv.Borsslag wanneer Vlinderslag geswem word of 
wanneer ‘n verkeerde skop geswem word by ‘n slag.  

• Die skeidsregter sal wel swemmers aanspreek tydens oortredings, maar 
sal slegs swemmers diskwalifiseer wat met ‘n verkeerde swemslag swem. 

• Die oordeel en beslissing van die skeidsregter van die dag is finaal. 
Bogenoemde reëls geld, aangesien Laerskool Nelspruit die vinnigste 
swemmer vir die skoolspan wil kies. Tegniese probleme kan dan reggestel 
word vir toekomstige galas. 
Rede: Tegniese oortredings het geen invloed op die wedloop nie. .Dit 
verwys dus na die aksies by die begin en einde van ‘n item. Slegs 
beamptes word langs die swembad toegelaat tydens alle byeenkomste. 

 
         PROGRAM: 

 

• Dieselfde program sal jaarliks gebruik word. Indien FINA veranderings 
deurgee t.o.v. die itemlys of ouderdomsgroepe, sal die program sodanig 
aangepas word. 

 
APPéLLE 
 

• Appélle en besware sal slegs deur die Bona fide ouers van die skool 
hanteer word. Appélle moet skriftelik binne 30 minute nadat die item 
amptelik aangekondig is by die Byeenkomsbestuurder ingehandig word. 
R100 moet saam met die appél inbetaal word by die 
Byeenkomsbestuurder. Indien die appél slaag is die R100 terug 
betaalbaar. Die Appélraad bestaan uit die Hoof plekbeoordelaar, die 
Baanskeidsregter, die Skeidsregter en die Beskermheer van die 
byeenkoms. 

 
PLASING VAN SWEMMERS / BAANLOTING 
 

• Geen uitdunne sal geswem word vir enige items nie. 
     Plasing van swemmers vir die items sal deur die Swemorganiseerder       
     gedoen word. 

MEDALS: 



 

• Medals will be awarded to the first three swimmers in all the events. 
Swimmers must appear on the rostrum in the proper school attire. 

           STARTING POINTS: 
 

• Swimmers must be at the starting points on time. There will be no waiting 
for any swimmer and their names will not be announced over the system. 
If a swimmer is late, the item will take place without him/her. Swimmers 
must be ready 5 minutes before the time indicated on the programme.  

 

BYWONING VAN OEFENING/BYEENKOMS 
 

• Daar word slegs aflosse geoefen by Laerskool Nelspruit. Die afrigter sal 
vir die swemmers laat weet wie oefen, aangesien net aflosse vir die 
eerskomende byeenkoms geoefen word daardie betrokke dag. Die 
oefening vind plaas in Laerskool Nelspruit se swembad vanaf 13h15 tot 
14h00. 

• Swemmers wat oefeninge misloop sal vervang word. 

• 'n Swemmer wat nie 'n byeenkoms bywoon nie en nie 'n skriftelike 
verskoning het nie, kry geen waarskuwing nie en word vir volgende 
byeenkoms uit die span weggelaat. 
'n Tweede keer, permanente weglating uit die span. 

Slegs mediese bewyse vir verskonings sal aanvaar word. 

• Swemmers moet korrekte Swemdrag tydens byeenkomste aanhê en mag 
nie deelneem indien korrekte drag nie gedra word nie. Nellies het hul eie 
swemdrag en swempette. 

• Indien daar aangedui word dat slegs ‘n sekere getal swemmers mag 
deelneem, sal net daardie getal toegelaat word om deel te neem. 

 

OPSTEL VAN SPANLYS 
 

• Spanlyste vir 'n byeenkoms word opgestel na aanleiding van aanvraag vir 
die betrokke gala. Swemmers word gekies op grond van hulle uitslae 
tydens die Interhuis Swemgala. 

 
UITDAGING 

 

• Nuwe leerders 

Swemmers se ouers kan skriftelik aanvra vir uitdaag op 'n tyd soos deur 
Swemorganiseerder bepaal. 
 
 
 

• Siekte / Besering 



• 'n Doktersbrief moet ingehandig word – geleentheid om te daag moet met 

die Swemorganiseerder gereël word. 

• Leerders wat as gevolg van mediese redes (of aangeleenthede op 
meriete) nie tydens die Interhuis kan deelneem nie, kry die geleentheid om 
ander swemmers in die Swemspan uit te daag op 'n geleentheid soos deur 
Swemorganiseerder bepaal. 

 

• Swemmers wat by ‘n uitdaag betrokke is moet ten minste een dag voor 
die uitdaag daarvan in kennis gestel word. 

 
DELEGASIE VAN BEVOEGDHEDE 

 

• Die Skoolhoof, Opvoeders en Ouers sal uitvoering gee aan die beleid. 
 

• Enige wysigings aan die Swembeleid, moet deur die Beheerliggaam van 
Laerskool Nelspruit goedgekeur word. 

 

DISPUUTHANTERING 
  

• Aangesien elke opvoeder en ouers 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. 
 

BEGROTING 
 

• Gedurende Septembermaand moet ‘n begroting ingedien word vir Swem. Die 
volgende moet op die begroting verskyn: 

 
i. Klinieke / Kursusse 
ii. Galas 
iii. Nuwe Apparaat 
iv. Affiliasie 
v. Beamptehemde 

 
 

WERKSVERDELING 
 

• Elke personeellid ontvang ‘n Werksverdeling van die Swemorganiseerder 
wat die pligte en verantwoordelikhede vir die Swemseisoen aandui.  

 

 
 
BORGSKAPPE 



 

• Die bemarker by Laerskool Nelspruit is verantwoordelik vir borgskappe 
vir die volgende byeenkomste: Interhuis en Vriendskaplike byeenkomste.                                                           

  
Begroting vir die suksesvolle aanbieding van ‘n Swembyeenkoms sluit die 
volgende in: 

i. Medaljes / Trofeë / Middagete. 

 
TROFEë 

 

• Die volgende trofeë word oorhandig tydens die Interhuis: 
Junior Victor en Victrix Ludorom / Senior  Victor en Victrix Ludorom 
Beste Prestasie vir die Dag – Junior Dogter en Seun / Senior Dogter en 
Seun 

• Die volgende trofeë word oorhandig tydens Vriendskaplike Galas: 
Junior Victor en Victrix Ludorom / Senior Victor en Victrix Ludorom 

 

BEAMPTES 
 

• Interhuis 

Tydens die Interhuis tree onderwysers en ouers, indien nodig, op as  
beamptes.   
 

AFFILIASIE 
           

• Die Skool behou die reg voor om te affilieer in die kompetisie of liga van 
hul keuse. 
 

REGLEMENT WYSIGING 
 

• Hierdie Reglement kan jaarliks gewysig word deur die Beheerliggaam 
tydens ‘n spesiale vergadering wat daarvoor belê word. 

• In alle gevalle waarvoor die reglement nie voorsiening maak nie, sal dit 

deur die Sportkomitee hanteer word, in oorleg met Hoof en die 

Beheerliggaam. 

 

ALGEMEEN 
 

• Indien ‘n kind nie aan een of meer galas wil of kan deelneem waarvoor die 
skool amptelik ingeskryf is nie, behou die skool die reg voor om sodanige 
swemmer nie in te skryf vir die daaropvolgende gala waaraan die skool 
gaan deelneem nie. Ongeag welke rede van toepassing.(siekte, druk 
program ens.) 



• Die swemorganiseerder is presies wat die benaming aandui en nie ‘n 
professionele afrigter nie. 

• Ouers wat op ‘n onbehoorlike wyse inmeng met ‘n beampte of in ‘n item, 
kan tot gevolg hê dat hul kind in die item gediskwalifiseer word. Dit 
impliseer ook dat geen ouer die reg het om ‘n kind te onttrek uit ‘n item, in 
te skryf in ‘n item of op enige wyse tydens ‘n byeenkoms met die 
spankeuse in te meng nie, selfs ook nie indien sodanige ouer die afrigter is 
van so ‘n kind nie. 

 

• Enige onregmatige optrede moet binne een week na afloop van ‘n 
byeenkoms skriftelik onder die Hoof of Beheerliggaam Voorsitter se 
aandag gebring te word. Die riglyne in die skool se amptelike Sportbeleid 
sal streng gevolg word indien dit tot dissiplinêre aksie lei. 

• Indien daar tydens die swemseisoen enige navrae is in verband met 
swemreëlings, moet dit tydens skoolure geskied via die kantoor of ‘n 
afspraak moet met die Swemorganiseerder, Sportvoorsitter of Hoof 
gemaak word. 

• Ouers word nie toegelaat om spankeuses met die organiseerder te 
bespreek / bevraagteken of persoonlike telefoonoproepe na die 
organiseerder te maak nie. 

• Diskwalifiseer by ‘n gala beteken geen plek toegeken. 
 

     MERIETE-ERKENNING  

 

• Mpumalanga kleure verwerf: SERTIFIKAAT 

• SA Swem Kampioenskappe deelname: SERTIFIKAAT EN TROFEë 

• Beste Prestasie in swem deur ‘n Senior swemmer – Seun/Dogter: 
SERTIFIKAAT EN TROFEë 

• Beste Prestasie in swem deur ‘n Senior swemmer – Seun/Dogter: 
SERTIFIKAAT EN TROFEë  

• Veelsydigste swemmer – Sertifikaat  
                    

• Die Beste Prestasie in Swem word bepaal deur na die beste individuele 
prestasie te kyk deur ‘n swemmer. Daar word gekyk na Nasionale, 
Provinsiale en skool deelname. 

• Die Veelsydigste Swemmer word bepaal deur na die aantal items te kyk 
waaraan ‘n swemmer tydens die SA Swemkampioenskappe gedurende 
Desember deelneem. 

• Die swemseisoen strek van Januarie tot Desember. Erkenning vir SA 
Skole Swem deelname gedurende Desember, word gegee tydens 
Januarie. 

• Desember, word gegee op die eerste dag wanneer skole begin in 
Januarie 
tydens opening en verwelkoming. 



• Die KAPTEINE en KAPTEIN van die swemspan word deur die 
swemorganiseerder aangewys. Dit geskied op grond van die beste 
vertonings gelewer vanaf graad 4 tot graad 7 deur 0/13 swemmers. 

2. NETBALBELEID: 
 
 
 

INLEIDING 
 
Hierdie beleid handel oor die netbal by Laerskool Nelspruit. 
 
DOEL 
 
Aangesien sport en fisiese ontwikkeling as deel van opvoeding beskou word, vorm dit 'n 
belangrike deel van Laerskool Nelspruit se leerderontwikkelingsprogram.  Die doel van 
die beleid is om riglyne neer te lê om die kind te leer om mededingend te wees en goeie 
sportmangees aan die dag te lê, binne netbal, as sport. 
 
INHOUD 
 
Die volgende aspekte word hanteer: 

• Riglyne ten opsigte van leierskap in sport 

• Riglyne ten opsigte van die taak van die netbalorganiseerder 

• Riglyne ten opsigte van die taak van die afrigters 

• Riglyne ten opsigte van die kies van spanne 

• Riglyne ten opsigte van die kies van spankapteine 

• Riglyne ten opsigte van kleredrag en oefentye 

• Riglyne ten opsigte van vervoer van speelsters 

• Delegasie van bevoegdhede 

• Dispuut hantering 
 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN LEIERSKAP IN SPORT 
 
INLEIDING 
 
Hierdie gedeelte handel oor die ontwikkeling van leierskap op sportgebied. 
 
DEFINISIE   
 
Leierskapsontwikkeling 
 
Leerders kry die geleentheid om hul leierskappotensiaal op sportgebied te ontdek en te 
ontwikkel. 
 
PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 



 

• Dit is die verantwoordelikheid van elke afrigter om elke speelster se 
leierskappotensiaal te help ontdek en ontwikkel. 

• Die belangrikste doelwit is om mede-speelsters te dien deur voorbeeld en daad en 
nie deur ander te oorheers nie. 
 

RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE TAAK VAN DIE NETBALORGANISEERDER 
 
INLEIDING 
Hierdie gedeelte handel oor die riglyne wat deur die netbalorganiseerder gevolg moet 
word. 
 
DEFINISIE   
 
Netbalorganiseerder 
Die dame wat al die organisasie en beplanning rondom die netbalseisoen hanteer. 
 
PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
Dit is die verantwoordelikheid van die netbalorganiseerder om die volgende te doen: 

• Beplanning rondom liga en vriendskaplike wedstryde. 

• Reël van kursusse – afrigting sowel as skeidsregters. 

• Aankoop van nuwe toerusting. 

• Uitdeel en inneem van toerusting vir seisoen. 

• 'n Netbalboek met alle uitslae daarin word gehou – stuur na wedstryde na skoolhoof. 

• Reël sportkomitees as logistieke hulp tydens wedstryde. 

• Gee wedstrydbepalings en hoeveelhede aan verversingskomitee deur. 

• Doen alle betalings wat deur netbal geraak word. 

• Reël en bywoning van vergaderings. 

• Begroting word jaarliks gedoen. 

• Kan ouers wat met spel en oefening inmeng versoek om die speelarea te verlaat. 

• Hanteer enige vorm van konfrontasie tussen afrigters, spelers en ouers. 
 
 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE TAAK VAN DIE AFRIGTERS 
 
INLEIDING 
Hierdie gedeelte handel oor die riglyne wat deur die afrigters gevolg moet word. 
 
DEFINISIE   
 
Afrigters 
Dit is die dames wat spanne afrig en tot hulle volle potensiaal laat ontwikkel. 
 
PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
Die verantwoordelikheid van die afrigter is die volgende: 

• Elke afrigter neem verantwoordelikheid vir die span aan haar toevertrou. 



• Verantwoordelik vir algemene spangees en goeie gesindheid. 

• Sy moet streef om op hoogte te bly met veranderinge in spel deur kursusse by te 
woon. 

• Sy moet streef na 'n MSN-gradering (skeidsregter). 

• Gee uitslae van wedstryde aan organiseerder deur. 

• Hanteer die kies van spankapteine. 

• Moet by die skoolhoof verskoning maak indien nie oefening kan bywoon nie. 

• Opstel van spanlys met afskrifte van speelsters se geboortesertifikate en ID foto’s. 

• Register van oefening word gehou. 
 
 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE KIES VAN SPANNE 
 
INLEIDING 
Hierdie gedeelte handel oor die kies van A, B, C en D netbalspanne. 
 
DEFINISIE:  
Kies van spanne 
 
Daar word A, B en C indien moontlik D spanne ook in elke ouderdomsgroep gekies van 
O/8 tot O/13, 8 spelers in 'n span. Wat die MSN kampioenskappe aanbetref (0/11-o/13) 
word die 8ste speelster gekies as ‘n reserwe en hoef sy nie elke wedstryd te speel nie. 
Die A-span reserwe mag voltyds vir die B-span speel. 
Die 0/11 tot 0/13 A en B spanne speel in die amptelike Ehlanzeni/ Mpumalanga liga. Die 
A span bestaan uit 7 spelers en ‘n reserwe. Die reserwe speel net in die geval van ‘n 
besering. Die reserwe is ‘n permanente speler in die B span. Die B span bestaan uit 8 
spelers en al 8 spelers moet in elke wedstryd speel. Dit bly die afrigter se keuse watter 
speler sy per wedstryd wil inruil in die B span. Al die spelers hoef nie ‘n beurt te kry om 
in te ruil nie. In die Mpumalanga finaal speel net die beste 7 spelers. Geen inruiling vind 
daar plaas nie. Die bepaling tov die spelers word deur die SASN gedoen 
  
PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
 
Kies van spanne geskied as volg: 

• Alle afrigters is betrokke by die proewe. Daar is ‘n paneel van 3 tot 5 keurders vanaf 
0/9 – 0/13. Elke keurder sit by haar eie tafel en gee elke speler ‘n punt uit 5. 
Tellingkaarte van die keurders word na elke rondte opgeneem.. Al die punte word op 
‘n punte stelsel ingelees. Spelers se punte word gerangskik van hoogste na laagste. 
Daar vind ook ‘n 2de rondte proewe plaas waar die 25 spelers wat die meeste punte 
ontvang het ‘n vaardigheidstoets aflê. 

• Die ander afrigters tree op as skeidsregters. 

• Die 0/9 dogters het eers vaardigheidsoefeninge en daarna het hulle proewe. 

• Alle dogters wat belangstel, kan aan proewe deelneem en speel ten minste op een 
posisie wat sy aangedui het. 



• Nuwe leerders:  Indien 'n nuwe dogter tydens die seisoen inskryf, word sy ‘n 
geleentheid gegee om te speel by die C/D span en dan kan sy opskuif, tensy die liga 
alreeds begin het – dan is A/B spanne gefinaliseer volgens MSN en SASN, 

• Daar word 15 speelsters per ouderdomsgroep (o/11 – o/13 A en B spanne) gekies. 

• Die finale spankeuse berus by die betrokke span se afrigter. Finale spankeuse is 
wanneer spanlyste vir die Ehlanzeni liga ingegee word. (o/11 tot o/13 A en B) 

• Indien 'n besering in 'n A-span, word 'n B-span speler opgetrek en so ook ŉ C-span 
speler word vir die B-span gebruik.  

 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE KIES VAN SPANKAPTEINE 
 
INLEIDING 
Hierdie gedeelte handel oor die kies van 'n spankaptein. 
 
DEFINISIE   
Spankapteine 
Dit is die speelster wat deur die afrigter gekies is om leiding op die baan te neem. 
 
8.3 PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
Die kies van 'n spankapteine geskied as volg: 

• Die afrigter verduidelik presies wat die kapteine se pligte behels. 

• Sê aan spelers dat die kapteine ten alle tye leiding moet kan neem. 

• Die kapteine word gekies en aangewys deur die afrigter. 

• Sy moet leiding en hulp van die afrigter met haar taak ontvang. 
 

Die taak van kapteine, onder toesig van die afrigter: 

• Alle speelsters van oefening en wedstryde in kennis stel. 

• Maak seker dat span korrekte netbaldrag aan het. 

• Heet besoekende skole se speelsters tydens tuiswedstryde welkom. 

• Groet skeidsregter voor 'n wedstryd en bedank haar na afloop van die wedstryd. 

• Handhaaf dissipline in die span, van en op die baan. 

• Sien toe dat bane netjies agtergelaat word. 

• Sy moet weet indien 'n plaasvervanger of spanskuiwings plaasvind en die 
skeidsregters daarop wys. 

 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE KLEREDRAG EN OEFENTYE 
 
INLEIDING 
Hierdie gedeelte handel oor oefentye en kleredrag van die speelsters tydens wedstryde. 
 
DEFINISIE 
Oefentye  
Tye wat deur afrigter deurgegee word vir 'n span om te oefen. 
 
Kleredrag 
Die klere wat tydens wedstryde gedra moet word. 



 
 
 
 
PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
Dogters moet as volg geklee wees: 

• Skool sportklere. 

• Wit kouse, sporttekkies. 

• Blou skoolbroekie.  NB. Leweransiers verkoop blou “hot pants” saam met rompie. 

• L.W.: Toerklere word slegs tydens vriendskaplike wedstryde gedra. 
 

Tydens liga moet skool netbaldrag gedra word. 

• O/13 A en B dogters speel met 'n drag wat spesiaal vir hulle gemaak word. 

• Vir enige aankope moet daar 3 kwotasies gekry word. Een van die kwotasies moet 
volgens kontrak deur CK verskaffers gegee word. 
 

Oefentye: 

Tyd Dinsdag Woensdag Donderdag 

13:15 - 14:00 O/7 en O/8-dogters  O/7 en O/8-dogters 

14:00 - 15:00 
O/9 –O/13 C en D 
spanne 

 
O/9 – O/13 C en D 
spanne 

14:15 - 15:15  
0/10-0/13 A en B 
spanne 

 

15:00- 16:00 
0/9 - 0/13 A en B 
spanne 

 0/9 - 0/13 A eb B spanne 

 
Register van oefentye moet gehou word: 

• Daar moet register gehou word.  Indien 'n speelster sonder verskoning afwesig is, 
word sy gewaarsku. 

• 'n Tweede keer sonder verskoning ontvang ouers 'n brief. 

• 'n Derde keer sonder verskoning word sy vir 'n wedstryd uitgelaat (ouers ontvang 
brief). 

• 'n Vierde keer sonder verskoning word sy uit span gelaat (ouers ontvang brief). 

• Slegs geldige skriftelike verskonings word aanvaar. 
 
 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN ALGEMENE GEDRAG TYDENS OEFENINGE EN 
WEDSTRYDE 
 
INLEIDING 
Hierdie gedeelte handel oor afrigters, spelers en ouers se algemene gedrag tydens 
oefeninge en wedstryde. 



 
 
 
   
DEFINISIE 
 
ALGEMENE GEDRAG 
Afrigters, spelers en ouers se gedrag. 
 
PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEID 
 

• AFRIGTERS 
Dit is die afrigter se verantwoordelikheid om die span, aan haar toevertrou, 

     af te rig.Afrigting geskied professioneel.Geen afrigter raak in konfrontasies met      
     spelers of ouers betrokke nie. Indien probleme opduik, word die probleem     
     onmiddellik by die netbalorganiseerder 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, op of van die baan af, betrokke nie. 
Spelers raak nie in konfrontasie met afrigters betrokke nie. 
Indien ŉ speler ŉ probleem met die afrigter of ŉ ander speler ondervind, word     

     die probleem by die netbalorganiseerder aangemeld, wat dit verder sal hanteer. 
     Indien ‘n speler se gedrag, optrede wat so ‘n negatiewe aard is kan speler geskors 
     word vir ‘n wedstryd. Dit is in oorleeg met mev Swanepoel, die Sporthoof en  
     Mnr. Henn plaasvind. 
 

• 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 ŉ ouer ŉ probleem met die afrigter of ŉ speler ondervind, word die probleem  
by die netbalorganiseerder aangemeld wat dit verder sal hanteer. 
Indien ouers hulle skuldig maak aan negatiewe gedrag lanks die baan dan kan hul 
kind as speler geskors word vir ‘n wedstryd. Negatiewe gedrag is, bv. kritiek langs 
baan uitspreek oor spelers, afrigters of skeidsregters. Onaanvaarbare gedrag lanks 
die baan openbaar. Afrigters, skeidsregters of die organiseerder lanks die baan 
aanspreek oor ongemak wat die ouer ervaar. As ouers enige ongemak met ‘n 
situasie  of ‘n probleem het, moet daar asb ‘n afspraak met die organiseerder 
gemaak word sodat die aangeleentheid bespreek kan word. Dit is nie aanvaarbaar 
om dit op die sportveld te bespreek nie. 

 

• RIGLYNE 
Riglyne ten opsigte van die netbalseisoen word per brief aan die ouers deurgegee, 



asook tydens die jaarlikse netbalbraai. 
 
 

 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE VERVOER VAN SPEELSTERS 
 
INLEIDING 
Hierdie gedeelte handel oor hoe leerders na wedstryde vervoer word. 
 
DEFINISIE   
Vervoer van speelsters 
Die wyse waarop speelsters van een skool na 'n ander geneem word. 
 
PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
Indien weg wedstryde gespeel word, word speelsters as volg vervoer: 

• deur hulle ouers; 

• met klein skoolbussies; 

• met 'n groot gehuurde bus. 
Afrigters moet toesien dat die nodige vrywaringsvorms in plek is.   
Elke afrigter is self verantwoordelik vir haar eie span se toesig tydens en na wedstryde. 
 
PROEWE VIR DISTRIKSPANNE EN VERDER 
Die spanafrigter, in samewerking met die afrigterspersoneel besluit watter O/12 en O/13 
speelsters vir proewe gestuur word. 
 
MERIETE-ERKENNING 
Meriete-erkenning vir netbal geskied in ooreenstemming met die meriete-
erkenningsbeleid. 
0/11 – 0/13: 
 
Netbal 
Ehlanzeni Kampioenskappe – Wenners – Sertifikaat 
Mpumalanga Netbal Kampioenskappe deelname – Sertifikaat 
Mpumalanga Netbal Kampioenskappe 2de Plek - Sertifikaat  
Mpumalanga Netbal Kampioenskappe – Wenners – Sertifikaat en Trofee 
SASN All Ages Tournament Participation (individueel) - Sertifikaat en Trofee 
SASN Nasionale kampioenskappe deelname – Sertifikaat en Trofee 
Beste Prestasie in Netbal – Sertifikaat en Trofee 
 
 
Netbal Speler van die Jaar: 
Slegs O/13 spelers kan in aanmerking kom vir die toekenning. 
Die Netbalspeler van die jaar word bepaal deur na die beste individuele prestasie te kyk 
deur ‘n speler. Daar word gekyk na Nasionale, Provinsiale, Streek en skool deelname. 
Indien daar twee spelers van verskillende ouderdomsgroepe dieselfde prestasie behaal 
het op die hoogste vlak, sal die Senior (0/13) speler die toekenning ontvang.  



 
 
 
 
DELEGASIE VAN BEVOEGDHEDE 
Die skoolhoof en opvoeders sal aan bovermelde beleid uitvoering gee. 
Enige wysigings aan die netbalbeleid moet deur die Beheerliggaam van Laerskool 
Nelspruit goedgekeur word. 
 
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. 
 
SKEIDSREGTERS 

• Buite skeidsregters word slegs vergoed indien hulle uitgawes moet 
aangaan. 

• Slegs opvoedige personeel (onderwysers, studente en assistente) kan as ‘n 
skeidsregter optree by vriendskaplike en liga wedstryde. Die skeidsregter 
moet aan die vereistes van ESN en MSN voldoen. 

  
DEELNAME 
Spelers mag net in hul eie ouderdomsgroep deelneem. Geen 0/7 en 0/8 dogter mag vir 
die 0/9-Netbalspan gekies word nie. 

 
3. MINI-NETBALBELEID 

 
 

INLEIDING 

Hierdie beleid handel oor die mini-netbal by Laerskool Nelspruit. 

 

DOEL 

Die doel van hierdie beleid is om die riglyne en reëls ten opsigte van mini-netbal te 

verskaf. 

 

INHOUD 

Die volgende aspekte word hanteer: 

• Definisies 

• Doel van mini-netbal 



• Reëls van die spel 

• Afrigting 

• Organisasie 

• Delegasie van bevoegdhede 

• Dispuuthantering 

DEFINISIES 

POSISIE 

'n Netbalposisie op die netbalbaan, bv. senter. 

 

VOETFOUT 

Fout wat begaan word met voete en tot gevolg het dat veld gewen word. 

 

DOEL VAN MINI-NETBAL 

Om fyn en groot motoriese vaardighede te ontwikkel. 

Om liefde vir die sport te kweek. 

Om sosialisering met spanmaats te bevorder. 

 

REËLS VAN DIE SPEL 

Daar is 8 speelsters. 

Hulle moet roteer deur 2 posisies elke helfte van 'n wedstryd aan te skuif, asook met 

elke wedstryd. 

Hulle speel 10 minute aan 'n kant. 

Die 3 sekonde reël word 5 sekonde. 

Mag voetfoute maak, solank leerder net nie veld wen nie. 

 

AFRIGTING 

Behels die volgende aspekte: 

• Balwerk 

• Voetwerk 

• Oog-hand koördinasie 

• Posisiespel 



 

ORGANISASIE 

Dit behels die volgende aspekte: 

• Die reël van wedstryde. 

• Vervoer na wedstryde. 

• Gebruik en versorging van apparaat. 

 

 

DELEGASIE VAN BEVOEGDHEDE 

Die skoolhoof en opvoeders sal aan bovermelde beleid uitvoering gee. 

Enige wysigings aan die mini-netbalbeleid moet deur die Beheerliggaam van Laerskool 

Nelspruit goedgekeur word. 

 
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. 

 

 

4. KRIEKETBELEID 
  

VISIE 
Die totale ontwikkeling van elke krieketspeler op alle vlakke.   
Krieket te vestig as somersport onder seuns. 

 
MISSIE 
Om aan elkeen die nodige geleenthede te bied. 
Om soveel as moontlik seuns die nodige vaardighede te leer. 
Om kennis en liefde vir spel onder die seuns te bevorder. 
Afrigters toe te rus met nuutste afrigtingsmetodes. 
Deur middel van toere die nodige blootstelling aan seuns en afrigters te gee. 
Seuns die nodige etiket van die spel te leer. 

 
DOELSTELLINGS 
Om in die Laeveld ‘n krag te wees waarmee rekening gehou moet word. 
Op Provinsiale vlak verteenwoordig te word deur spelers en beamptes. 



Toere te beplan waar leerlinge die skool se beeld sal uitdra. 
Om riglyne, reëls en regulasies nee te lê vir die afrigter, speler en die ouers om 
sodoende die aanbieding en organisasie van krieket te vergemaklik en te verseker dat 
die opvoedkundige waarde van krieket bevorder word. 
 

Om elke leerder wat betrokke wil raak by krieket optimaal te ontwikkel in ‘n veilige  
omgewing. 
Om elke speler ‘n regverdige kans te gee 
Om goeie sportmangees aan die dag te lê 
 
LIGAS 
Daar word in die volgende ouderdomsgroepe op ‘n vriendskaplike/liga basis 
deelgeneem: 

O/9 A 
O/10 A 
O/11 A 
O/12 A 
O/13 B  
O/13 A 
 

AFRIGTERS 
Afrigters word vir elke ouderdmsgroep vasgemaak wat daar afrig omdat hulle oor 
bewese vaardighede in die spesifieke groep seuns beskik.  
Afrigters word aangemoedig om betrokke te wees op provinsiale vlak om so skool se 
beeld uit te dra en blootstelling op ‘n hoë vlak te verkry. 

 
“Check list” vir tuis wedstryde 

 
 ✓ Uitdeel van wedstrydbriefies. 
 ✓ Reël iets te ete vir die besoekende skool bv. Worsbroodjies 
 ✓ Koeldrank in die yskas van die sportsentrum. 
 ✓ Inslaan van paaltjies. 
 ✓ Paaltjies en dwarsbalkies bêre in “Wendy House”. 

✓ Sluit van “Wendy House”. 
✓ Kleedkamers oopsluit en toesluit. 
✓ Oopsluit en toesluit van kiosk. 
✓ Sluit van sportsentrum. 
✓ Bybring van beste bouler, kolwer en veldwerker na elke wedstryd. 

 
“Check list” vir weg wedstryde 

 
 ✓ Uitdeel van wedstryd briefies (2 dae voor die spanne speel). 
 ✓ Reël met Adé vir ’n bus. 
 ✓ Kyk of seuns se kleredrag reg is voordat u vertrek vir ’n wedstryd. 
 ✓ Netheid van bussie. 
 ✓ Bêre bussie in motorhuis. 

✓ Indien geen bussies beskikbaar is nie, tref vroegtydig die nodige 



    reëlings. 
✓ Wag tot die laaste kind se ouers hom kom haal na ’n wedstryd. 

 
Toere word ook onderneem deur afrigters om nuutste afrigting-metodes te bemeester. 
Afrigters verantwoordelik vir span se voorraad tydens die seisoen. 
Afrigters is ook verantwoordelik vir die kies van die span kapteine 
Reël eie vervoer tydens liga-bepalings. 
 
WEDSTRYDE 
Amptelike krieket wedstryde word slegs in die derde kwartaal gespeel. Die seuns mag 
aan ‘n voor-seisoen program deelneem in die tweede kwartaal, mits dit nie bots met 
rugby nie. Indien ‘n span “onoorwonne” is in die vriendskap-like liga en die Laeveld 
Krieketvereniging onderneem om die uitspeelwedstry-de in die derde kwartaal af te 
handel sal die skool daaraan deelneem.  
 
OEFENINGE 

0/9A - 16:00 – 17:00 (Maandae, Dinsdae en Woensdae) 
0/10A - 14:00 – 15:00 
0/11A - 15:00 – 16:00   
0/11B - 15:00 – 16:00 ( slegs op Dinsdae & Donderdae ) 
0/12A - 14:00 – 15:00 
0/13A  - 16:00 – 17:00 
0/13B  - 15:00 – 16:00 ( slegs op Dinsdae & Donderdae ) 
 
Veldwerkoefening: 
 

• Moet op die B-Veld gedoen word. 
 
Netoefening: 
 

• Afrigters moet stiptelik wees. 

• Seuns se kriekttoerusting moet ten alle tye netjies verpak wees tydens 
 Oefeninge. 

• Geen speler word in die nette toegelaat sonder dat die span se afrigter nie 
teenwoordig is nie (toesig ten alle tye). 

• Elke speler moet ’n bal hê om mee te boul (self aankoop 113g & 135g). 

• Veldwerkoefeninge moet op die B-veld plaasvind. 

• Nette moet skoon en netjies gelaat word na elke oefening. 

• Sluit nette toe en bêre boulmasjien indien u dit laaste gebruik. 
Geen seun mag self toerusting uit die stoortjie gaan haal nie 

 
KLEREDRAG 

 
Vir enige aankope moet daar 3 kwotasies gekry word. Een van die kwotasies moet 
volgens kontrak deur CK verskaffers gegee word. 

 



Leerlinge wat Laerskool Nelspruit verteenwoordig sal ten alle tye eenvormig en netjies 
aangetrek wees. 
Die O/9 – O/12 spanne sal drag aanhê soos deur skool voorgeskryf. 
Kort wit broek 
Kortmou Gholf-hemp 
Wit lang kouse met koningblou strepies. 
Pette wat eenvormig is. 
Die Eerstespan het die voorreg om elke jaar hul eie drag te kies met goed-keuring van 
krieket-oraniseerder en hoof.   
(Drag moet eenvormig en netjies wees.) 
Alle spelers speel met wit tekkies en wit krieket-skoene. 

 
FINANSIES 
Die begroting word elke jaar opgestel volgens behoefte. 
Wedstrydballe vir elke span. 
Oefenballe vir elke span. 
Kriekettoerusting vir elke span (kolwe, beenskutte ens.) 
Instandhouding van krieketblad. 
Instandhouding van nette. 
Verversings aan besoekende spelers en beamptes. 
Onthale vir toerspanne. 
Elke span is verantwoordelik om borge te soek vir hemde, pette en kouse.  

 
 

PROVINSIALE SPANNE 
Spelers wat provinsiale kleure verwerf moet eers skoolverpligtinge nakom voordag hulle  
erkenning kry vir provinsiale kleure. 
Spelers wat hulself van provinsiale spanne onttrek vir welke rede behalwe vir mediese 
redes, sal nie erkenning kry vir provinsiale kleure nie. 
Indien 'n speler hom/haarself wil onttrek van provinsiale verpligtinge, moet die ouer 
skriftelik aansoek doen by die skoolhoof voordat enige vergunnings toegelaat sal word. 

 

5. JUNIOR-KRIEKET BELEID 

INLEIDING 

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

DOEL 

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

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 

 

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. 

 
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. 

• 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. 

 

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. 

 

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. 



 

 

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. 

 
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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

6. TENNISBELEID:   

7. TENNISBELEID   
INLEIDING 

Hierdie beleid handel oor die riglyne wat gevolg moet rakende tennis as sportaktiwiteit 

by Laerskool Nelspruit. 

 

DOEL 

Die doel van hierdie beleid is om die nodige riglyne daar te stel wat gevolg moet word 

met die aanbieding van tennis as sportaktiwiteit by Laerskool Nelspruit. 

Om die spel tennis te bevorder sodat dit vir elke speler ‘n genotvolle, sowel as ‘n sosiale 

sportsoort sal wees. 

Om as lid van ‘n span, die etiek sowel as die vaardighede van die spel by spelers tuis te 

bring. 



Nie om die wenmotief oor te beklemtoon nie, maar om die belangrikheid van 

sportmangees, onselfsugtigheid, trots op prestasie, beheer van humeur en die vermoë 

om met grasie te wen of verloor, ‘n lewenswyse by spelers te maak. 

 

INHOUD / BESTEK 

Die volgende aspekte word hanteer: 

Missie / Visie 

Bespreking van beleid 

Delegasie van bevoegdhede 

Bepaling van posisies op die ranglys  

Daagwedstryde  / Daagreëls 

Gedragskode / Ouerafrigting 

 

BESPREKING VAN DIE BELEID – RIGLYNE WAT GEVOLG MOET WORD MET DIE 

AANBIEDING VAN TENNIS AS SPORTAKTIWITEIT 

 

INLEIDING 

Hierdie gedeelte van die beleid handel oor die algemene riglyne ten opsigte van die 

aanbieding van tennis as sportaktiwiteit by Laerskool Nelspruit. 

 

DEFINISIES 

• Uitspeelwedstryde(Proewe) 

Wedstryde wat op ‘n rondomtalie-basis gespeel word om spanne saam te stel en 

spanposisies te bepaal. 

• Tuiswedstryde 

 Wedstryde waar Laerskool Nelspruit die gasheerskool is. 

• Uitslagkaarte 

 Tellingkaarte waarop die uitslag van ‘n wedstryd aangedui word. 

• Daagwedstryde 

Wedstryde waar spelers mekaar daag om te probeer om hulle posisies op die 

ranglys te verbeter. 

 

MISSIE 

• Tennis by Laerskool Nelspruit sal beskou word as ‘n opvoedkundige aktiwiteit. Die 

spel, afrigting en administrasie sal gegrond wees op opvoedkundige beginsels. 

Gesonde kompetisie – tussen individue en ander skole – sal aangemoedig word, 

maar die genot van die spel moet nooit onderbeklemtoon word nie. Die ontwikkeling 

van basiese vaardighede en fisiese fiksheid is primêre doelwitte. Sportmangees, 

aanvaarbare gedrag op en af van die baan en regverdigheid moet te alle tye seëvier. 

Die feit dat tennis in baie opsigte ‘n individuele sport is, kan nie geïgnoreer word nie, 



maar nie ten koste van  spanbou nie. Alle spelers moet bewus wees daarvan dat 

hulle vir hulle skool speel sowel as vir hulleself.  Persoonlike doelwitte moet 

gekoester word en in balans wees met die doel om vir ‘n span te speel. 

 

VISIE 

• Om die spel tennis te bevorder sodat dit vir elke speler ‘n genotvolle, sowel as ‘n 

     sosiale sportsoort sal wees. 

• Om as lid van ‘n span, die etiek sowel as die vaardighede van die spel by spelers 

tuis te bring. 

• Nie om die wenmotief oor te beklemtoon nie, maar om die belangrikheid van 

sportmangees, onselfsugtigheid, trots op prestasie, beheer van humeur en die 

vermoë om met grasie te wen of verloor, ‘n lewenswyse by spelers te maak. 

• Tennis is ‘n sport waar die speler hom- of haarself kan uitleef om persoonlike 

doelwitte te stel en na te streef. Ten spyte van persoonlike prestasie is dit die doel 

by Laerskool Nelspruit om in spanverband aan toernooie en wedstryde deel te 

neem. Elke speler gee dus sy beste en ondersteun ander met die doel om 

maksimum punte vir die span te behaal. 

 

PROSEDURE VAN TOEPASSING EN PERSONE BETROKKE 

 

DIE TAAK VAN DIE TENNISORGANISEERDER 

• Bywoning van tennisvergaderings. 

• Opstel van uitspeelwedstryde(proewe).  Hanteer ook alle navrae rakende 

uitspeelwedstryde. 

• Moet tydens die finale uitspeelwedstryde teenwoordig wees asook tydens die 

uitspeel van spanposisies. 

• Wys spankapteine aan en lig hul volledig in ten opsigte van hul take. 

• Reël vir die betaal van affiliasiegelde, die aankoop van balle en verversings vir 

spelers. 

• Bevestig tuiswedstryde een week vooraf. 

• Skakel met Hoërskool Nelspruit vir die huur van bane indien nodig. 

• Moet tydens die finale uitspeelwedstryde teenwoordig wees, asook tydens die 

uitspeel vir spanposisies teenwoordig wees. 

• Hanteer die verkiesing van ‘n spankaptein. 

• Reël tellinghouers: betrokke personeel en ouers. 

• Reël met die betrokke verversingspersoneellid vir die voorsiening van verversings vir 

tuiswedstryde. 

• Sorg dat tennisballe en uitslagkaarte vir tuiswedstryde by die organiseerder afgehaal 

word.  

• Verantwoordelik om algemene spangees en goeie gesindheid te handhaaf. 



 

SPANKEUSES 

• Gedurende die 1ste week in 4de Kwartaal gee alle spelers, wat vir die skoolspanne 

wil uitspeel, hul name by die tennisorganiseerder op waarvolgens ‘n lys van 

uitspeelwedstryde(proewe) opgestel word. Spelers wat wil deelneem moet op hul 

eie korrek kan tellinghou en korrek kan afslaan.  

• Uitspeelwedstryde mag nie inmeng met atletiek gedurende die eerste kwartaal, en 

netbal en rugby gedurende die tweede kwartaal nie. 

• Uitspeelwedstryde vind op ‘n rondomtalie-basis plaas.    

• Die vier spelers met die hoogste puntetotaal, is die vier spelers wat in die A-span 

opgeneem word. Die Oop-A en B span kan spelers van enige ouderdom wees. 

Die spelers word gekies volgens hul puntetotaal.  

• Die Oop A span is nie ‘n geslote 0/14 span nie.  Die tennisoragniseerder het 

steeds die finale beslissing ten opsigte van die bepaling van spanposisies. Daar 

word ook Oop B spanne en 0/11 spanne gekies. Die spanne speel slegs 

vriendskaplike wedstryde. 0/7 - 0/11 spelers kan aan die 0/11 proewe deelneem 

om in die opeenvolgende jaar se 0/11 span te speel. Tennis word deurlopend 

deur die jaar afgerig deur privaat afrigters op die skool se tennisbane, sowel as op 

ander plekke. Die amptelike tennisseisoen vind plaas gedurende die eerste en 

vierde kwartaal. Wanneer die amptelike liga begin vind daar nie meer daagwedtryde 

plaas nie. 

 Indien moontlik sal die A-spanne op ‘n Maandag dubbels oefen. 

 

DIE SPANKAPTEIN 

• Take van die spankaptein, onder toesig van die tennisorganiseerder, behels die 

volgende : 

         Maak seker dat al die spelers die korrekte tennisdrag vir wedstryde aantrek. 

• Heet die besoekende skool se opvoeders en spelers welkom tydens ‘n tuiswedstryd.  

Stel spelers voor tydens tuis- en wegwedstryde. 

• Handhaaf dissipline in span op en af van die baan. 

• Bedank opponente en opvoeders nadat wedstryde afgehandel is. 

• Sien toe dat bane netjies agter gelaat word. 

 

KLEREDRAG 

• Vir enige aankope moet daar 3 kwotasies gekry word. Een van die kwotasies moet 

volgens kontrak deur CK verskaffers gegee word. 

 

• Kleredrag vir wedstryde waar die skool verteenwoordig word, sal deur die 

organiseerder bekend gemaak word en sal te alle tye die beeld van die skool uitdra 



en bevorder. Die Oop A en B spanne se kleredrag is die wit hemp en romp. 

Borgskappe kan verkry word vir bg. 

 

AFRIGTING EN OEFENING 

• Van die spelers ontvang privaatafrigting gedurende die week by professionele 

afrigters. 

• Indien daar nie gekwalifiseerde personeel is om tennis af te rig nie, is spelers vir 

hulle eie afrigting verantwoordelik. Hierdie  reëling moet egter nie voornemende 

spelers ontmoedig om aan die sport deel te neem nie.  Daar vind geen afrigting 

deur personeel plaas nie. 

• Open A and B teams will practise once a week, coaching will be given by 

Eckhardt van der linde - this practise is complusory.  

• Tennis word deur die jaar kompeterend in die Laeveld gespeel. Deelname aan 

toernooie wat deur die skool, professionele afrigters en die Laeveld Junior Tennis 

aangebied word, word aangemoedig. 

• Privaatafrigting vind op Woensdae tot 15:00 plaas. Indien daar liga wedstryde is, is 

bane nie vir dit beskikbaar nie. 

 

AANTAL SPANNE WAT VIR DIE  LIGA INGESKRYF WORD 

• Word bepaal deur die hoeveelheid spelers beskikbaar. 

 

WEDSTRYDE 

• Aan die begin van die eerste kwartaal word wedstrydbepalings beskikbaar gestel 

aan al die skole wat aan die liga wedstryde deelneem. Daar is ‘n Oop A liga, asook 2 

vriendskaplike ligas vir B- en 0/11 spanne.Skole reël self onderling met mekaar waar 

die wedstryde sal plaasvind en hoeveel spanne beskikbaar is. Die 0/11 spanne 

gewoonlik op n Maandag en die Oop A- en B-spanne op ‘n Woensdag. Spelers moet 

bewus  dat daar Atletiek ook in kwartaal 1 is. Daar sal verwag word dat spelers alle 

wedstryde sal speel, indien datums nie oorvleuel nie. Indien ‘n speler nie kan speel 

nie sal daar verwag word om ‘n mediese sertifikaat in te dien by die 

tennisorganiseerder. 

 

BEGROTING 

• Aankoop van verversings vir afrigters en spelers tydens tuiswedstryde. 

• Aankoop van tennisballe vir wedstryde. 

• Herstelwerk aan nette 

• Moontlike kursusse. 

 

VERVOER VAN SPELERS 

• Tuiswedstryde - spelers sorg self. 



• Tydens wedstryde by ander skole sal daar deur skool vervoer gereël word 

indien spelers dit benodig. 

 

KRITERIA VIR TOEKENNINGS / TOEKENNINGSTRUKTUUR 

• Toekennings sal op twee wyses geskied: 

     Informele toekennings   

Prestasies binne- sowel as buite skoolverband geskied op ‘n daaglikse basis. Die 

leerlinge word aangemoedig om aspekte wat erkenning verdien onder die Sporthoof 

se aandag te bring wat dit op sy beurt, op meriete, tydens die gesamentlike 

byeenkoms soggens voor skool persoonlik sal hanteer. 

      Formal awards 

A seperate Merit awards day will be held for the Foundation phase as well as for the 

Intermediate- and Senior phase pupils at the end of the year. 

 

• Kinders, wat kwalifiseer vir uitsonderlike Sporttoekennings, se ouers moet die 

dokument wat daarvoor gebruik word voltooi en inhandig. Indien die dokument nie 

betyds ingehandig word nie, kan die kind nie in aanmerking geneem word vir ‘n 

meriete toekenning nie. 

 

• Laeveld Streekspan  - Sertifikaat 

• Ehlanzeni Streekwenners – Sertifikaat 

• Mpumalanga naaswenners – Sertifikaat 

• Mpumalanga wenners – Sertifikaat en Trofee 

• SA Tenniskampioenskappe – Sertifikaat en Trofee 

• Nasionale span - Sertifikaat en Trofee 

• Beste Prestasie in Tennis: Sertifikaat en Trofee 

 

• Die beste prestasie in Tennis word bepaal op grond van die beste individuele 

prestasie wat behaal is deur ‘n speler. Die toekenning vir beste prestasie sal 

gemaak word aan ‘n speler wat Nasionaal deelgeneem het. As daar meer as een 

speler is wat Nasionaal deelgeneem het dan word Provinsiale deelname, Streek 

deelname en deelname op skoolvlak in ag geneem. Indien daar twee spelers van 

verskillende ouderdomsgroepe is wat dieselfde prestasie behaal het op Nasionale 

vlak, sal die Senior speler die toekenning ontvang.  

 

DELEGASIE VAN BEVOEGDHEDE 

 

• Enige wysigings aan die tennisbeleid moet deur die Beheerliggaam van Laerskool 

Nelspruit goedgekeur word. 



• Elke opvoeder verbonde aan Laerskool Nelspruit neem die verantwoordelikheid vir 

die uitvoering van die beleid. 

 

BEPALING VAN POSISIES OP DIE RANGLYS 

• Die doel van die ranglys is om die spelers op hoogte te hou van hulle posisie op die 

ranglys. Die ranglys is onveranderlik nadat uitspeel- en daagwedtryde plaasgevind 

het. 

 

DAAGWEDSTRYDE 

• Die doel van daagwedstryde is om aan die spelers wat aan ander sportsoorte 

deelneem, en/of nie aan die  uitspeelwedstryde kon deelneem nie, ook die 

geleentheid te bied om op die ranglys te kom.  

 

DAAGREëLS 

 

• Die ranglys werk volgens die piramide-stelsel. 

• Dit beteken dat ‘n speler enige speler in die ry bokant sy/haar naam mag daag. 

Indien die dager verloor, mag hy/sy nie dadelik weer dieselfde speler daag nie. 

Indien die dager verloor mag hy/sy vir die volgende 1 week nie weer daardie speler 

daag nie. Die eerste 8 spelers mag net een bokant hul daag.  

• Indien daar veranderinge plaasvind, sal die ranglys daarvolgens aangepas word. 

• Daagwedstryde moet deur die dager by die organiseerder geregistreer word. Albei 

spelers (dager en uitgedaagde moet by die organiseerder ’n daagbriefie gaan haal. 

Die ouers moet dit teken en terugstuur skool toe. Die tennisorganiseerder sal 

datums voorstel.) 

• Indien die uitgedaagde nie kan speel nie moet sy/hy ’n alternatiewe datum voorsien 

binne ’n week, wat deur die ouers aanbeveel is. Albei se ouers moet hiervan kennis 

dra asook die tennisorganiseerder. 

• If the player being challenged cannot agree on a date and time, within a week of 

being challenged, the player then forfiets their position.  

• Balle vir daagwedstryde moet deur die dager voorsien word. 

• Indien die gedaagde speler siek is en nie binne een week kan speel nie, moet die 

organiseerder in kennis gestel word. Die organiseerder sal dan die meriete en 

omvang van die siekte evalueer en die daag uitstel, maar nie vir ‘n periode langer as 

drie weke nie. 

• In die geval van reën op die daagdatum, kry die spelers weer een week om die 

wedstryd te speel. 

• Die organiseerder sal teenwoordig wees by die speel van ‘n daagwedstryd. 

• Challenges must be concluded by the end of term 4.   

 



GEDRAGSKODE 

 

Gedrag op die baan: 

TSA reëls geld 

• Omdat die meeste wedstryde op hierdie vlak sonder skeidsregters gespeel word, is 

goeie sportmanskap van die uiterste belang. 

• Spelers sal ‘n positiewe gesindheid gedurende hulle wedstryde handhaaf. 

• Rakette sal nie op die grond neergegooi of gekap word nie. 

• ‘n Speler sal nie met die skeidsregter of met sy opponent argumenteer nie. Daar 

mag egter ‘n beleefde versoek wees  vir die verduideliking van enige punt waarmee 

hy/sy nie saamstem nie. 

• Spelers sal nie aanhou speel indien hulle ‘n bal geslaan het wat dubbel gebons het 

nie. 

• Spelers sal nie kougom kou op die baan nie. 

• Spelers skud hande met hulle opponente na afloop van die wedstryd.  

 

Gedrag af van die baan : 

• Stiptelikheid sal te alle tye nagekom word. Dit behels tuiswedstryde, oefeninge, 

asook betyds by die bussie indien wedstryde op ‘n ander plek gespeel word. Onthou 

ook om die bestuurder van die voertuig te bedank. 

• Indien ‘n speler nie besig is om te speel nie, sal hy /sy hulle spanmaats se 

wedstryde ondersteun. 

• Geen spelers gaan huistoe voor al die wedstryde nie klaar gespeel is nie. Tensy 

daar verskoning gemaak word by die oraniseerder. 

• Tydens tuiswedstryde sal die kaptein die besoekende spanne verwelkom en aan 

hulle die fasiliteite bekend stel. 

• Na wedstryde wat tuis gespeel word, sal elke speler sy opponent nooi vir koeldrank 

en verversings. 

• Na enige wedstryd moet spelers die onderwyser en spelers van die ander skool 

bedank. 

 

Oortredings is nie toelaatbaar nie : 

 

Die volgende oortredings is ontoelaatbaar en ‘n gepaste sanksie kan deur die 

organiseerder toegepas word : 

TSA reëls en definisies geld 

• Onwelvoeglike taal 

• Afrigting deur ouers / afrigters gedurende spel. Dit is egter aanvaarbaar om 

spanmaats na afloop van punte aan te moedig. 

• Onwelvoeglike gebare. 



• Skending van balle of rakette. 

• Onsportiewe gedrag. 

• Ongemagtigde verlaat van bane. 

 

TugmaatreëlsTSA reëls 

• Na die eerste oortreding ontvang die speler ’n mondelingse waarskuwing. 

• Tweede oortreding – Staan die punt af 

• Derde oortreding – Verloor die wedstryd 

• Indien die oortreding en gedrag van ‘n speler gedurende een of meer wedstryde van 

so ‘n aard was dat die beeld van die skool skade gely het, kan die organiseerder ‘n 

speler vir volgende wedstryde skors of punte ontneem wat die speler laer op die 

ranglys sal plaas. 

 

 

 

OUERAFRIGTING 

• Ouers van Laerskool Nelspruit is welkom om by afrigting betrokke te wees.  

• Ouers kan behulpsaam wees by: oefeninge, telling hou asook afrigting voor 

wedstryde. 

• Ouers het nie ’n aandeel in die samestelling van die span 

 

 

 

8. HOKKIEBELEID:  

INLEIDING 
 

• Hierdie beleid handel oor die hokkie by Laerskool Nelspruit. 
 
 
DOEL 

• Aangesien sport en fisiese ontwikkeling as deel van opvoeding beskou word, 

vorm dit 'n belangrike deel van Laerskool Nelspruit se 

leerderontwikkelingsprogram.  Die doel van die beleid is om riglyne neer te lê om 

die kind te leer om mededingend te wees en goeie sportmangees aan die dag te 

lê, binne hokkie, as sport. 

 
INHOUD 

• Die volgende aspekte word hanteer: 



- leierskap in sport. 
- Die taak van die hokkieorganiseerder. 
- Die taak van die afrigters. 
- Die kies van spanne. 
- Die kies van spankapteine. 
- Kleredrag en oefentye. 
- Gedrag tydens oefeninge, wedstryde en feesdae. 

Vervoer van spelers. 
- Feesdae en wedstryde. 
- Leerderhulp tydens wedstryde en feesdae. 
- Ouer hulp tydens verkope van verversings tydens wedstryde en feesdae. 
- Proewe vir distrikspanne. 
- Meriete erkenning. 
- Trofeë’s en sertifikate -  Meriete toekennings geleentheid. 
- Delegasie van bevoegdhede. 
- Dispuuthantering. 
- Die opstel van die begroting vir hokkie. 
- Die verkryging van borgskappe. 

 
 
 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN LEIERSKAP IN SPORT 
 
INLEIDING 
 

• Hierdie gedeelte handel oor die ontwikkeling van leierskap op sportgebied. 
 
 
DEFINISIE  
LEIERSKAPONTWIKKELING 
 

• Leerders kry die geleentheid om hul leierskappotensiaal op sportgebied te 

ontdek en te ontwikkel. 

 

PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
 

• Dit is die verantwoordelikheid van elke afrigter om elke speler se 

leierskappotensiaal te help ontdek en ontwikkel. 

• Die belangrikste doelwit is om mede-spelers te dien deur voorbeeld en daad en 

nie deur ander te oorheers nie. 

• Die hokkie afrigter is verantwoordelik vir die kies van ‘n kaptein. Die kaptein mag 

verantwoordelikheid neem per wedstryd of seisoen. 



 
HOKKIEORGANISEERDER 
 
DEFINISIE   
HOKKIEORGANISEERDER 
 

• Die persoon wat al die organisasie en beplanning rondom die hokkieseisoen 

hanteer. 

 

HOKKIEORGANISEERDER 

• Die Hokkieorganiseerder is verantwoordelik vir die doeltreffende bestuur van 

hokkie by Laerskool Nelspruit wat funksies soos organisasie, ordereëlings, 

afrigting, beampteskap, fasiliteite voorsiening en opleiding insluit. 

 
 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE TAAK VAN DIE HOKKIEORGANISEERDER 
 
INLEIDING 

• Hierdie gedeelte handel oor die riglyne wat deur die hokkieorganiseerder gevolg 

moet word. 

 

 

PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 

• Dit is die verantwoordelikheid van die hokkieorganiseerder om die volgende te 

doen: 

• Opstel van die Hokkie beleid van die skool. 

• Beplanning rondom vriendskaplike wedstryde/feesdae. 

• Reël van kursusse – afrigting sowel as skeidsregters.      

• Organisasie van proewe. 

• Organisasie van die Junior hokkiekliniek. 

• Organisasie van die Senior hokkiekliniek. 

• Organisasie van aankoop van t-hemde vir die klinieke. 

• Aankoop van nuwe toerusting. 

• Uitdeel en inneem van toerusting vir seisoen. 



• Voorraad kontroleer aan die einde van die seisoen. 

• Voorraadlys opstel en inhandig vir kontrole vir die einde van die jaar. 

• Netheid van die hokkiestoor. 

• Stuur alle uitslae van wedstryde na skoolhoof. 

• Opstel van oefenprogram. 

• Opstel van feesdagprogram. 

• Opstel van werksverdeling van feesdae. 

• Opstel van werksverdeling vir die hokkie seisoen. 

• Reël  van etes gedurende feesdae. 

• Doen alle betalings wat deur hokkie geraak word. 

• Reël en bywoning van vergaderings. 

• Begroting opstel vir hokkie. 

• Die hokkieorganiseerder kan ouers wat met die spel of oefening inmeng en 

ongewensde opmerkings maak teenoor ‘n speler of skeidsregter versoek om die 

speelarea te verlaat. 

• Hanteer enige vorm van konfrontasie tussen afrigters, spelers en ouers. 

 

 

RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE TAAK VAN DIE AFRIGTERS 
 
INLEIDING 
 

• Hierdie gedeelte handel oor die riglyne wat deur die afrigters gevolg moet word. 
 
DEFINISIE  
AFRIGTERS 
 
Dit is die personeel wat spanne afrig en tot hulle volle potensiaal laat ontwikkel. 
 
 
PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
 

• Die verantwoordelikheid van die afrigter is die volgende: 

• Elke afrigter neem verantwoordelikheid vir die span. 

• Verantwoordelik vir algemene spangees en goeie gesindheid. 



• Moet streef om op hoogte te bly met veranderinge in spel deur kursusse en 

klinieke by te woon. 

• Moet optree as skeidsregter tydens toernooie en liga wedstryd soos vereis deur 

die hokkieorganiseerder. 

• Gee uitslae van wedstryde aan organiseerder deur. 

• Hanteer die kies van spankapteine. 

• Moet by die skoolhoof verskoning maak indien oefening, wedstryde, en feesdae 

nie  bywoon kan word nie.  

• Reël iemand om op te tree as voog / skeidsregter indien hul nie wedstryde, 

feesdae en klinieke kan bywoon nie. 

• Reël iemand om span af te rig tydens oefening indien siek is.  

• Opstel van spanlys met afskrifte van spelers se geboortesertifikate en ID foto’s. 

• Register van oefening word gehou. 

• Betrokke wees by die hokkie proewe. 

• Afrigters moet toesien dat die nodige vrywaringsvorms en toestemmings- briefies 

in plek is vir hokkieklinieke, toere en wedstryde. 

• Afrigters moet toesien dat die span se hokkiekliniek gelde inbetaal is en 

noukeurig boek hou daarvan.    

 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE KIES VAN SPANNE 
 
INLEIDING 
 

• Hierdie gedeelte handel oor die kies van hokkiespanne by die seuns en dogters.  

 
KIES VAN SPANNE 
 

• Waar moontlik, word A en B spanne in elke ouderdomsgroep gekies van O/11 tot 

O/13. 0/12 seuns en dogters wat nie gekies word vir die A-span nie, kan vir die 

0/13B span gekies word. 0/7-0/10 spanne word saamgestel met kinders van 

verskillende vaardighede, omdat ons die ontwikkeling van hokkie wil laat 

geskied. 



• Daar kan ook minder spanne per ouderdom gekies word. Dit hang af van die 

hoeveelheid spelers wat opdaag vir oefening / proewe. 

• 0/9 – 0/12 hokkie spanne moet spelers per wedstryd roteer tussen verskillende 

posisies sodat ons elke kind se volle potensiaal ontwikkel tydens ‘n hokkie 

seisoen. Posisionele skuiwe moet tydens wedstryde implementeer word. Elke 

afrigter is verantwoordelik dat al die spelers onder hul toesig die geleentheid kry 

om al 11 posisies te speel tydens die seisoen. ‘n Speler ontwikkelingsplan sal 

aan elke afrigter gegee word aan die begin van ‘n hokkieseisoen om seker te 

maak dat dit plaasvind. 

6 spelers en 4 reserwes by 0/7 & 0/8, 8 spelers en 2 reserwes by 0/9 & 0/10 

seuns dogters en 11 spelers en 3 reserwes by 0/11-0/13 seuns en dogters. 

• Slegs 0/7 dogters mag vir Gr.1 speel en slegs 0/8 dogters vir Gr.2. 

• Gr.R leerlinge moet ongeag hul ouderdom, vir Gr.R speel. 

 

PROSEDURE  
 

• Kies van spanne geskied as volg: 

- Alle afrigters tree as 'n paneel op, by elke ouderdomsgroep se proewe. 

- Alle spelers wat belangstel, kan aan proewe deelneem. 

- Vaardighede van die spelers word getoets en punte vir elke vaardigheid word 

aan die betrokke speler toegeken. Daarvolgens word spanne gekies om aan 

veldproewe deel te neem. Tydens veldproewe word spanne gefinaliseer. 

- Daar word klinieke gehou vir 0/9 & 0/10 seuns en dogters, daar word ook klinieke 

vir 0/11 & 0/12 seuns en dogters gehou sowel as vriendskaplike wedstryde. 

0/13A & B seuns en dogters word genooi om op toer te gaan. 

- Reserwes en enige speler kan afgewissel word tydens wedstryde. Dit is die 

afrigter se keuse hoe lank ‘n speler speel tydens ‘n wedstryd. Plaasvervangers 

moet ten minste een helfte speel tydens vriendskaplike wedstryde. Tydens Liga 

wedstryde kan ‘n speler takties of met besering vervang word. Daar is nie ‘n 

limiet op hoeveel keer ‘n speler mag vervang word tydens ‘n hokkiewedstryd nie. 

- Indien ‘n speler nie die proewe kan bywoon, word daar in die begin van die 

hokkie seisoen na haar/hom gekyk en haar/sy vaardighede word getoets. 



 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE KIES VAN SPANKAPTEINE 
 
INLEIDING 
 

• Hierdie gedeelte handel oor die kies van spankapteine. 
 
DEFINISIE 
SPANKAPTEINE  
 

• Dit is die speler wat deur die afrigters gekies is om leiding op die  

veld te neem. 

 

PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 

• Die kies van spankapteine geskied as volg: 

- Die afrigter verduidelik presies wat die kapteine se pligte behels. 

- Sê aan speelsters/spelers dat die kapteine ten alle tye leiding moet kan neem. 

- Die kaptein word gekies en aangewys deur die afrigter. 

- Sy/hy moet leiding en hulp van die afrigter met haar taak ontvang. 

- Die taak van kapteine, onder toesig van die afrigter: 

- Maak seker dat span korrekte hokkiedrag aan het. 

- Heet besoekende skole se speelsters/spelers tydens tuiswedstryde welkom. 

- Groet skeidsregter voor 'n wedstryd en bedank haar/hom na afloop van die 

wedstryd. 

- Handhaaf dissipline in die span, van en op die veld. 

- Sien toe dat velde netjies agtergelaat word. 

- Sy/hy moet weet indien 'n plaasvervanger of spanskuiwings plaasvind en die 

skeidsregters daarop wys. 

 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE KLEREDRAG EN OEFENTYE 
 
INLEIDING 
 

• Hierdie gedeelte handel oor oefentye en kleredrag van die speelsters/spelers 

tydens wedstryde. 

 



DEFINISIE 
OEFENTYE 
 

• Tye wat deur die afrigter deurgegee word vir 'n span om te oefen. 
 

OEFENTYE 

• Seuns oefen Maandae – Donderdae soos bepaal deur die hokkieorganiseerder 

in samewerking met die krieketorganiseerder sodat oefentye/ wedstryde nie bots 

nie. 

• Dogters oefen Maandae - Donderdae. 

• Daar moet register gehou word.  Indien 'n speelster/speler sonder verskoning 

afwesig is, word sy/hy gewaarsku. 

• 'n Tweede keer sonder 'n verskoning word sy/hy vir 'n wedstryd uitgelaat (ouers 

ontvang brief). 

 
 
 
 
 
 
 
 
KLEREDRAG 
 
Vir enige aankope moet daar 3 kwotasies gekry word. Een van die kwotasies moet 

volgens kontrak deur CK verskaffers gegee word. 

 

Dogters/seuns moet as volg geklee wees: 

Dogters 0/9 - 0/12 dra Sporthemp en rompie en hokkiekouse. 

0/7 - 0/8 dogters dra ‘n broekrompie met Sporthemp en hokkiekouse .  

0/10 - 0/13 seuns dra ‘n kortbroek met Sporthemp en hokkiekouse. 

Beenskerms (Shin pads) moet ten alle tye met oefening en wedstryde gedra word. 

Sporthemp en hokkiekouse is te koop by CK Embroidery. 

Toerklere word slegs tydens toer en oefening gedra. 

 



RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN ALGEMENE GEDRAG TYDENS OEFENINGE EN 
WEDSTRYDE 
 
INLEIDING 
 

• Hierdie gedeelte handel oor afrigters, spelers en ouers se algemene gedrag 

tydens oefeninge en wedstryde. 

 
DEFINISIE 
ALGEMENE GEDRAG 
 

• Afrigers, spelers en ouers se gedrag. 
 
 
PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEID 
 
AFRIGTERS 
 

• Dit is die afrigter se verantwoordelikheid om die span, aan haar toevertrou, af te 

rig. 

Afrigting geskied profesioneel. 

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

enige probleme opduik, word die probleem onmiddellik by die 

hokkieorganiseerder 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, op of van die baan af, betrokke nie. 

Spelers raak nie in konfrontasie met afrigters betrokke nie. 

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

die probleem by die hokkieorganiseerder 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 mag help met die inoefening van vaardighede. 



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 hokkieorganiseerder aangemeld wat dit verder sal hanteer. 

 

INLIGTING 
 

• Alle inligting  ten opsigte van die hokkieseisoen word per brief aan die ouers 

deurgegee,   

 
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE VERVOER VAN SPELERS 
 
INLEIDING 

• Hierdie gedeelte handel oor hoe spelers na wedstryde vervoer word. 
 

DEFINISIE   
VERVOER VAN SPELERS 
 

• Die wyse waarop spelers van een skool na 'n ander geneem word. 
 
PROSEDURE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
 

• Indien weg wedstryde gespeel word, word speelster/speler as volg vervoer: 

- Deur hulle ouers. 

- Met 'n groot gehuurde bus indien dit nodig is. 

- Afrigters moet toesien dat die nodige vrywaringsvorms en toestemming briewe in 

plek is.   

- Elke afrigter is self verantwoordelik vir haar eie span se toesig tydens wedstryde 

en feesdae. 

 

FEESDAE EN WEDSTRYDE 
 
Aangesien al ons spanne tydens die seisoen aan liga wedstryde deelneem word daar 
per geleentheid feesdae gereël. indien dit in die seisoen pas sal daar ‘n interne feesdag 
gehou word om hokkie as sport te ontwikkel in die nellie gemeenskap. 
 
PROEWE VIR DISTRIKSPANNE EN PROVINSIALESPANNE 
 
PROSEDURE 



 

• Die spanafrigter, in samewerking met die hokkieorganiseerder besluit watter 

O/11 en O/12 spelers vir proewe gestuur word. 

• Slegs die twee ouderdomme is betrokke by die proewe. 

• Dit is die spelers wat die meeste potensiaal het en wat uit staan met sy/haar 

hokkievaardighede en spel. 

• Die afrigter voltooi die spanlyste en sy gee dit aan die hokkieorganiseerder. 

• Die hokkieorganiseerder faks of e-pos dit deur na die streek toe. 

• Die proewe vind plaas gedurende die Uitspeelwedsryde. 

• Daar is ‘n deelname fooi per speler wat betaal word deur die speler vir die dag. 

• Op die eerste proewe dag ontvang die speler ‘n punt vir spel.  

• Verkieslik moet die hele span op die proewe dag speel. 

• Die spelers speel in spanverband en is geklee in Nellie hokkiedrag. 

• Die spanne speel verskeie wedstryde vir die dag. 

• Al die beste spelers ontvang ‘n nommer sodat hy/sy gegradeer kan word om ‘n 

punt te kry vir spel. 

• Die keurders word voor die tyd aangewys.  

• Met dié dag gaan die afrigter saam. Die streek hanteer die proewe. 

• Die spelers met die meeste punte word dan in die Ehlanzeni span opgeneem vir 

die volgende jaar.  

• Alle inligting word gefaks na die skole toe en die inligting moet deurgegee word 

aan die betrokke spelers. 

• Ehlanzeni wedstryde vind dan eers in die daaropvolgende jaar plaas. 

• Dié dag speel al die verskillende streke teen mekaar. 

• Indien ‘n speler nie dié dag kan bywoon nie, verbeur hy /sy plek in die 

streekspan. 

• Op daardie dag word die spelers ook gekeur vir die Mpumalanga span. 

• Die skole ontvang net die naamlys van al die Provinsiale spelers, wat gehou 

moet word vir die Toekenningsgeleentheid. 

• Alle inligting ivm. datums van wedstryde en oefentye met betrekking tot die 

Provinsiale span word deur die Provinsiale afrigters self aan die spelers gegee. 



• Alle kommunikasie geskied tussen die Provinsiale afrigter en spelers. 

 

DEELNAME 

Dogters mag net in hul eie ouderdomsgroep deelneem. Geen 0/7, 0/8 of 0/9 dogter mag 

vir die 0/10-Hokkiespan gekies word nie. 

 

MERIETE-ERKENNING 
 
Ehlanzeni Streekwenners – Sertifikaat 
Mpumalanga Naaswennners – Sertifikaat 
Mpumalanga Wenners – Sertifikaat en Trofee 
Mpumalanga kleure verwerf – Sertifikaat 
SA Hokkie Kampioenskappe deelname – Sertifikaat en Trofee  
Hokkiespeler van die jaar:  Sertifikaat en Trofee 

 

• Die Hokkiespeler van die jaar word bepaal deur na die beste individuele 
prestasie te kyk deur ‘n speler. Daar word gekyk na Nasionale, Provinsiale, 
Streek en skool deelname.  

 
 
 
 
 

DELEGASIE VAN BEVOEGDHEDE 
 

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

Enige wysigings aan die hokkiebeleid moet deur die Beheerliggaam van Laerskool 

Nelspruit goedgekeur word. 

 

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. 

 
BEGROTING 
 
PROSEDURE 



 

• Gedurende Septembermaand moet ‘n begroting ingedien word vir Hokkie. 

• Die volgende moet op die begroting verskyn: 

- Klinieke / Kursusse 

- Feesdae 

- Nuwe Toerusting 

- Affiliasie gelde 

- Sertifikate en trofeë’s 

- Beamptehemde 

 
BORGSKAPPE 
 

• Die skakelbeampte van Laerskool Nelspruit is verantwoordelik vir  enige 

borgskappe vir Hokkie.  

 

 

 

 
 
 

9. RUGBYBELEID  
 

Visie 

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. 

 

Missie 

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

fokus op emosionele, intellektuele, sosiale en fisiese ontwikkeling. 

 

Doelstellings 

Bied jaarlikse vaardigheid-ontwikkelingsklinieke aan vir alle spelers. 

Stuur afrigters op jaarlike vaardigheidskursusse en klinieke. 

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

Bied beplande en georganiseerde oefensessies aan. 

 



Rugbybestuur 
Die rugbybestuur by die skool is verantwoordelik vir die daaglikse bestuur van 
rugby. 
Die rugbybestuur bestaan uit die skoolhoof, sporthoof en die rugbyorganiseerder, 
asook enige ander persone wat deur die skoolbeheerliggaam aangestel is in ŉ 
raadgewende kapasiteit. 
Die rugbybestuur is verantwoordelik vir die volgende: 

Maak wysigings aan die verskeie afrigtingstrukture. 
Stel afrigters aan binne die verskeie afrigtingstrukture. 
Maak voorstelle vir wysigings van die rugbybeleid aan die 
skoolbeheerliggaam. 
Voorsien afrigters met riglyne binne die verskeie afrigtingstrukture. 
Bepaal die rugbyprogram met die verskeie koördineerders. 
Bepaal die formaat van die skoolrugbytruie. 
 

Afrigters 
Alle Welpie en Leeus afrigters moet oor ŉ huidige BokSmart-kwalifikasie beskik. 
Alle afrigters moet voldoen aan die rugbyafrigter gedragskode. 
Enige afrigter wat nie voldoen aan die rugbyafrigter gedragskode nie, sal deur 
die rugbybestuur aangespreek word. 
Enige besluite oor afrigters in verband met die gedragskode deur die 
rugbybestuur is finaal. 
 
 
 

Rugbyspanne 
Rugby by Laerskool Nelspruit word gespeel deur seuns tussen die ouderdom 
van 5 en 13 jaar. 
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. 
Seuns wat 14 word in die huidige jaar mag nie vir Laerskool Nelspruit rugby 
speel nie. 
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. 
Rugby word geklassifiseer binne die volgende strukture by Laerskool Nelspruit: 

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 

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 

Leeus rugby (0/12 – 0/13) 

• Seuns word in vier spanne verdeel volgens vermoëns: 
o Eerste- en Tweedespan 
o Derde- en Vierdespan 

 
 
Afrigtingstruktuur – Krokodilletjie rugby 

Krokodilletjie rugby word deur die rugbybestuur gekoördineer. 
Beide die Nellie Miere en die Laerskool het elk ŉ Krokodilletjie organiseerder wat 
verantwoordelik is vir die volgende: 

Kommunikasie met die ouers van spelers. 
Kommunikasie met die verskeie afrigters. 
Bestuur van spanne met behulp van die verskeie afrigters. 

Afrigting van Krokodilletjie rugby word bestuur deur die afrigting-koördineerder 
wat verantwoordelik is vir die volgende: 

Werk die jaarprogram  uit saam met die rugbybestuur. 
Werk die oefenprogram uit saam met die rugbybestuur volgens die 
Krokodilletjie rugbykurrikulum en die LTPD (Long-Term Player 
Development) program. 
Beplan oefensessies volgens die oefenprogram. 
Gee leiding aan die verskeie afrigters tydens oefeningsessies. 

Elke span word deur een of meer afrigters gelei wie verantwoordelik is vir die 
volgende: 

Hou ten alle tye by die rugbyafrigter gedragskode. 
Lei spelers deur die verskeie oefeninge. 
Ontwikkel speler vaardighede. 
Maak seker alle spelers geniet elke oefening/wedstryd en alle spelers neem 
deel aan elke oefening/wedstryd. 



 
Afrigtingstruktuur – Welpie rugby 

Welpie rugby word deur die rugbybestuur, saam met die Welpie-koördineerder 
gekoördineer. 
 
Die Welpie-koördineerder is verantwoordelik vir die volgende: 

Werk die jaarprogram uit saam met die rugbybestuur. 
Beplan wedstrydplanne vir die verskeie spanne. 
Werk die seisoenprogram uit saam met die rugbybestuur volgens die 
rugbykurrikulum en die LTPD program. 
Beplan oefensessies volgens die seisoenprogram saam met die verskeie 
afrigters. 
Koördineer afrigters tydens oefensessies. 
 

Elke span binne die Welpie-afdeling word bestuur deur ŉ afrigter wat ten volle vir 
die span verantwoordelik is: 
 

Vat volle verantwoordelikheid vir die span. 
Het volle beheer oor spankeuses van die span. 
Kies van die kaptein/onder-kaptein van die span. 
Bestuur alle oefensessies van die span. 
Vergesel span na wedstryde. 
Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 
span. 
Vergesel beseerde spelers en kontak ouer/voog van spanspeler. 
Saamstel en inhandiging van spanlyste. 
Saamstel en hou van statistieke vir span. 
Kommunikasie met ouers/voogde van spelers op sosiale media. 
Verantwoordelik vir alle reëlings vir die span op wedstryd dae. 
Saamstel van busvervoer lyste vir die span na en terug van wedstryde 
(waar daar skoolvervoer is). 
Hou rekord van geldelike transaksies van elke speler in die span. 
 

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: 

Het volle beheer oor spankeuses van die span. 
Kies van die kaptein/onder-kaptein van die span. 
Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 
span. 
Saamstel en inhandiging van spanlyste vir die span. 
Saamstel en hou van statistieke van span. 
Kommunikasie van ouers/voogde van spelers op sosiale media. 
Saamstel van busvervoer lyste vir die span na en terug van wedstryde 
(Waar daar skoolvervoer is). 
Hou rekord van geldelike transaksies van elke speler in die span. 



 
Afrigtingstruktuur – Leeus rugby 

Welpie rugby word deur die rugbybestuur, saam met die Leeus-koördineerder 
gekoördineer. 
Die Leeus-koördineerder is verantwoordelik vir die volgende: 

Werk die jaarprogram uit saam met die rugbybestuur. 
Beplan wedstrydplanne vir die verskeie spanne. 
Werk die seisoenprogram uit saam met die rugbybestuur volgens die 
rugbykurrikulum en die LTPD program. 
Beplan oefensessies volgens die seisoenprogram saam met die verskeie 
afrigters. 
Koördineer afrigters tydens oefensessies. 

Elke span binne die Leeus-afdeling word bestuur deur ŉ afrigter wat ten volle vir 
die span verantwoordelik is: 

Vat volle verantwoordelikheid vir die span. 
Het volle beheer oor spankeuses van die span. 
Kies van die kaptein/onder-kaptein van die span. 
Bestuur alle oefensessies van die span. 
Vergesel span na wedstryde. 
Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 
span. 
Vergesel beseerde spelers en kontak ouer/voog van spanspeler. 
Saamstel en inhandiging van spanlyste. 
Saamstel en hou van statistieke vir span. 
Kommunikasie met ouers/voogde van spelers op sosiale media. 
Verantwoordelik vir alle reëlings vir die span op wedstryd dae. 
Saamstel van busvervoer lyste vir die span na en terug van wedstryde 
(waar daar skoolvervoer is). 
Hou rekord van geldelike transaksies van elke speler in die span. 
 

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: 

Het volle beheer oor spankeuses van die span. 
Kies van die kaptein/onder-kaptein van die span. 
Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 
span. 
Saamstel en inhandiging van spanlyste vir die span. 
Saamstel en hou van statistieke van span. 
Kommunikasie van ouers/voogde van spelers op sosiale media. 
Saamstel van busvervoer lyste vir die span na en terug van wedstryde 
(Waar daar skoolvervoer is). 
Hou rekord van geldelike transaksies van elke speler in die span. 

 



Rugbykurrikulum 
Die rugbykurrikulum is gebaseer op die LTPD program wat deur beide World 
Rugby en SARU onderskryf word. 
Die rugbykurrikulum vir elke afdeling beskryf watter vaardighede in die afdeling 
aangeleer behoort te word. 
Die rugbykurrikulum beskryf ook oefeninge wat gebruik moet word om basiese 
vaardighede aan te leer. 
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. 

 
Afrigtingsessies 

Alle afrigtingsessies moet vooraf beplan word binne die vereistes van die 
rugbyprogram. 
Afrigtingbeplanning moet aan die einde van elke twee weeklikse siklus 
elektronies by die rugbyorganiseerder ingehandig word. 
Vaardigheidsontwikkeling moet deur middel van gesimuleerde wedstrydsituasies 
geskied sover moontlik. 
BokSmart aanbevole besering-voorkomende oefeninge moet een keer per week 
gedurende die opwarming gedeelte van oefeninge beoefen word. 

 
Kommunikasie 

Kommunikasie met ouers/voogde geskied direk met briewe en/of d.m.v. sosiale 
media. 
Inligting word slegs op hierdie wyse oorgedra. 
Afrigters is verantwoordelik vir kommunikasie met ouers/voogde op elke span se 
sosiale media platforms. 
Die sportkoördineerder is verantwoordelik vir briewe aan ouers. 
Die rugbyorganiseerder is verantwoordelik vir boodskappe op die skool se 
sosiale media platforms. 
Die rugbyorganiseerder is verantwoordelik vir kommunikasie met die afrigters en 
kommunikasie binne die skool se bestuurstruktuur. 
Die sporthoof is verantwoordelik vir kommunikasie met ander skole. 

 
Spelers 

Spelers moet voldoen aan Laerskool Nelspruit rugbyspeler gedragskode. 
Enige spelers wat nie aan die rugbyspeler gedragskode voldoen nie sal 
aangespreek word deur die afdeling se koördineerder. 
Enige besluite deur die betrokke koördineerder oor ŉ speler in verband met die 
rugbyspeler gedragskode is finaal. 

 
Rugbytruie, klere en toerusting 

 
Die skoolrugbytruie is die skool se eiendom. 
Die seuns ontvang die truie slegs met wedstryde. 



Die kleure van die skoolrugbytruie moet altyd blou, geel en/of wit wees, en swart 
in die geval van die Eerstespan. 
Die formaat van die rugbytruie word deur die rugbybestuur, in gesprek met die 
koördineerder, besluit. 
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. 

 
Verblyf en vervoer 

Verblyf en vervoer na vriendskaplike wedstryde/toere: 
Vervoer na en terug van vriendskaplike wedstryde/toere binne die 
komprehensiewe eenheid van die skool is die verantwoordelikheid van die 
ouer/voog. 
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. 

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

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. 
Verblyf en vervoer word deur die sportkoördineerder gereël.  

 
Vrywaringsvorms 

Geen speler word toegelaat om deel te neem aan wedstryde en/of oefeninge 
sonder ŉ volledig voltooide vrywaringsvorm.  
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. 

 
Sportbeserings 

Alle beserings word binne die raamwerk van die noodplan hanteer. 
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. 
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. 



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. 
Voordat ŉ beseerde speler terugkeer na die veld, moet ŉ die ouer/voog 
geskrewe toestemming gee dat die speler herstel het. 
In die geval van enige kopbeserings, rugbeserings, nekbeserings en beenbreke 
moet ŉ geskrewe dokterssertifikaat ingedien word voor ŉ speler weer mag begin 
oefen. 
In die geval van harsingskudding, moet SARU se “Return to play” protokol vir 
laerskool rugbyspelers gevolg word. 

 
Spankeuses en wedstryde 

Die samestelling en kies van die span word gedoen deur die afrigters van die 
afdeling wat dien as keurders. 
Die onderwyser verantwoordelik vir die span tree op as sameroeper van die 
keurders en het finale insae op spankeuses. 
Geen ander persone het enige insae in spankeuses nie. 
Spankeuses moet ten minste twee dae voor die wedstryd aangekondig word. 
Spelers moet sover moontlik op wedstrydvertonings beoordeel word. 
Tydens vriendskaplike wedstryde moet alle spelers ten minste 15 minute speel 
kans gegee word. 
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. 

 
Nominasies vir Mpumalanga proewe 

Nominasies vir Mpumalanga proewe word deur die Leeus keurders gemaak. 
Net spelers wat in die afrigters se opinie die vermoë het om vir die 
Cravenweekspan gekies te word, hoef genomineer word. 

 
Borgskappe en donasies 

Borgskappe en donasies word binne die span gereël. 
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. 
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. 
Slegs items wat deur die rugbybestuur goedgekeur word mag aan spanne 
voorsien word. 

 
Merietetoekennings 

Spelers kry vir die volgende prestasies erkenning:  
Span prestasies: 



• Ehlanzeni wenners – Sertifikaat   

• Mpumalanga uitspele deelname – Sertifikaat  

• Mpumalanga grootskole naaswenners – Sertifikaat 

• Mpumalanga grootskole wenners – Sertifikaat en trofee 
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 
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. 
Prestasies, in orde van beste na laagste: 

Verteenwoordig Mpumalanga by die 0/13 Cravenweek 
Verteenwoordig ŉ ander provinsiale span by die 0/13 Cravenweek 
Verteenwoordig Mpumalanga in die XV-Tal of 0/12 spanne 
Verteenwoordig ŉ ander provinsiale span in die XV-Tal of 0/12 spanne 
Dring deur na die tweede rondte provinsiale proewe 
Behaal die Ehlanzeni streekspan 
Behaal ŉ ander streekspan 
Verteenwoordig die skool se eerstespan 
Verteenwoordig ŉ ander skool se eerstespan 

Indien een/meer spelers dieselfde prestasie behaal het, sal leierskap prestasies 
in ag geneem word. 
Indien een/meer spelers steeds dieselfde prestasie behaal het, sal die 
eerstespan afrigter/s die rugbyspeler van die jaar kies. 

 

 

 

10. SEWESRUGBYBELEID: 
 

Visie 

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. 

 

Missie 

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

fokus op emosionele, intellektuele, sosiale en fisiese ontwikkeling. 

 



Doelstellings 

Groei die spel van sewesrugby in die skool van jaar tot jaar. 

Bied beplande en georganiseerde oefensessies aan. 

 

Sewesrugbybestuur 
Die sewesrugbybestuur by die skool is verantwoordelik vir die daaglikse bestuur 
van sewesrugby. 
Die sewesrugbybestuur bestaan uit die skoolhoof en die 
sewesrugbyorganiseerder, asook enige ander persone wat deur die 
skoolbeheerliggaam aangestel is in ŉ raadgewende kapasiteit. 
Die sewesrugbybestuur is verantwoordelik vir die volgende: 

Maak wysigings aan die verskeie afrigtingstrukture. 
Stel afrigters aan binne die verskeie afrigtingstrukture. 
Maak voorstelle vir wysigings van die sewesrugbybeleid aan die 
skoolbeheerliggaam. 
Voorsien afrigters met riglyne binne die verskeie afrigtingstrukture. 
Bepaal die sewesrugbyprogram. 
Bepaal die formaat van die skool sewesrugbytruie. 
 

Afrigters 
Alle afrigters moet oor ŉ huidige BokSmart-kwalifikasie beskik. 
Alle afrigters moet voldoen aan die rugbyafrigter gedragskode. 
Enige afrigter wat nie voldoen aan die rugbyafrigter gedragskode nie, sal deur 
die sewesrugbybestuur aangespreek word. 
Enige besluite oor afrigters in verband met die gedragskode deur die 
sewesrugbybestuur is finaal. 

 
Sewesrugbyspanne 

Sewesrugby by Laerskool Nelspruit word gespeel deur seuns tussen die 
ouderdom van 11 en 12 jaar. 
Seuns speel binne hulle ouderdomsgroepe van 0/11 tot 0/12. ŉ Seun is deel van 
ŉ ouderdomsgroep indien hy daardie ouderdom word tussen 1 Januarie en 31 
Desember van die jaar. 
Sewesrugby word geklassifiseer binne die volgende strukture by Laerskool 
Nelspruit: 

Sewesrugby (0/11 – 0/12) 

• Seuns word in vier spanne verdeel volgens vermoëns en ouderdomme: 
o 0/11A 
o 0/11B 
o 0/12A 
o 0/12B 

 
Afrigtingstruktuur 

Elke span het ŉ afrigter wat ten volle vir die span verantwoordelik is. Die afrigter 
se pligte sluit in: 

Vat volle verantwoordelikheid vir die span. 



Het volle beheer oor spankeuses. 
Kies van kaptein/onder-kaptein van die span. 
Bestuur alle spanoefensessies. 
Vergesel span na wedstryde. 
Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 
afdeling. 
Vergesel beseerde spelers en kontak ouer/voog van speler. 
 

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: 
Die sewesrugbyorganiseerder is verantwoordelik vir die volgende: 

Saamstel in inhandiging van spanlyste. 
Saamstel en hou van statistieke vir spanne in die afdeling. 
Kommunikasie met ouers/voogde van spelers op sosiale media. 
Verantwoordelik vir alle reëlings vir die span op wedstryd dae. 
Saamstel van busvervoer lyste na en terug van wedstryde. 
Hou rekord van geldelike transaksies van elke speler. 
 

Indien die afrigter nie ŉ onderwyser van Laerskool Nelspruit is nie, sal die 
sewesrugbyorganiseerder ook verantwoordelik wees vir die volgende: 

Het volle beheer oor spankeuses van die span. 
Kies van die kaptein/onder-kaptein van die span van die span. 
Vergesel span na wedstryde. 
Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 
afdeling. 
Vergesel beseerde spelers en kontak ouer/voog van speler. 

 
Afrigtingsessies 

Alle afrigtingsessies moet vooraf beplan word binne die vereistes van die 
rugbyprogram. 
Alle afrigtingsessies moet uit die volgende bestaan: 

Administratiewereëlings (Voor of na oefening) 
Opwarming 
Vaardigheidsontwikkeling: 

• Individuele-vaardighede 

• Mini-eenheidvaardighede 
Fase spel 
Af warming 

Vaardigheidsontwikkeling moet deur middel van gesimuleerde wedstrydsituasies 
geskied sover moontlik. 
BokSmart aanbevole besering-voorkomende oefeninge moet een keer per week 
gedurende die opwarming gedeelte van oefeninge beoefen word. 

 



Kommunikasie 
Kommunikasie met ouers/voogde geskied direk met briewe en/of d.m.v. sosiale 
media. 
Inligting word slegs op hierdie wyse oorgedra. 
Die sewesrugbyorganiseerder is verantwoordelik vir alle kommunikasie deur die 
skool met betrekking tot sewesrugby. 

 
Spelers 

Spelers moet voldoen aan Laerskool Nelspruit rugbyspeler gedragskode. 
Enige spelers wat nie aan die rugbyspeler gedragskode voldoen nie sal 
aangespreek word deur die afrigter. 
Enige besluite deur die betrokke afrigter oor ŉ speler in verband met die 
rugbyspeler gedragskode is finaal. 

 
Truie/klere en toerusting 

Die skoolrugbytruie is die skool se eiendom. 
Die seuns ontvang die truie slegs met wedstryde. 
Die kleure van die skoolrugbytruie moet altyd blou, geel, en/of wit wees. 
Die formaat van die rugbytruie word deur die sewesrugbybestuur besluit. 
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. 

 
 
 

Verblyf en vervoer 
Verblyf en vervoer na vriendskaplike wedstryde/toere: 

Vervoer na en terug van vriendskaplike wedstryde/toere binne die 
komprehensiewe eenheid van die skool is die verantwoordelikheid van die 
ouer/voog. 
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. 
 

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

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. 



Verblyf en vervoer word deur die sportkoördineerder gereël.  
 

Vrywaringsvorms 
Geen speler word toegelaat om deel te neem aan wedstryde en/of oefeninge 
sonder ŉ volledig voltooide vrywaringsvorm.  
Die afrigter moet hierdie vrywaringsvorms ten alle tye by hom hê indien daar ŉ 
nood situasie is. 

 
Sportbeserings 

Alle beserings word binne die raamwerk van die noodplan hanteer. 
In die geval van ŉ besering, bly dit bly 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. 
Sou ŉ speler herstel van ŉ besering en volgens die afrigter 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. 
Indien ŉ speler nie aan die sewesrugbyproewe kon deelneem nie as gevolg van 
beserings of enige ander geldige rede, soos bepaal deur die sewesrugbybestuur, 
moet die speler ŉ oefening bywoon waar hy ŉ kans gegun sal word. Die speler 
mag op die mening van die afrigter direk in ŉ span opgeneem word na die 
oefening. 
Voordat ŉ beseerde speler terugkeer na die veld, moet ŉ die ouer/voog 
geskrewe toestemming gee dat die speler herstel het. 
In die geval van enige kopbeserings, rugbeserings, nekbeserings en beenbreke 
moet ŉ geskrewe dokterssertifikaat ingedien word voor ŉ speler weer mag begin 
oefen. 
In die geval van harsingskudding, moet SARU se “Return to play” protokol vir 
laerskool rugbyspelers gevolg word. 

 
Spankeuses en wedstryde 

Die samestelling en kies van die span word gedoen deur die betrokke afrigter. 
Geen ander persone het enige insae in spankeuses nie. 
Spankeuses moet ten minste twee dae voor die wedstryd aangekondig word. 
Spelers moet sover moontlik op wedstrydvertonings beoordeel word. 
Tydens wedstryde in ŉ toernooi moet alle spelers ten minste 5 minute speel kans 
gegee word, behalwe as anderste voorgeskryf deur kompetisiereëls. 

 
Borgskappe en donasies 

Borgskappe en donasies word binne die span gereël. 
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. 
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. 
Slegs items wat deur die sewesrugbybestuur goedgekeur word mag aan spanne 
voorsien word. 



 
Merietetoekennings 

Spelers kry vir die volgende prestasies erkenning:  
Span prestasies: 

• Toernooi wenners – Sertifikaat   

• Toernooi naaswenners – Sertifikaat  
Individuele prestasies: 

• Interprovinsiale deelname – Sertifikaat en trofee 

• 7’s Rugbyprestasie van die jaar – Sertifikaat en trofee 
Die rugbyprestasie van die jaar word bepaal deur die hoogste prestasie bereik.  
Prestasies, in orde van beste na laagste: 

Verteenwoordig Mpumalanga by die nasionale 7’s rugbytoernooi 
Verteenwoordig ŉ ander provinsiale span by die nasionale 7’s rugbytoernooi 
Verteenwoordig die Pumas by ŉ ander 7’s rugbytoernooi 
Verteenwoordig ŉ ander provinsiale span by ŉ 7’s rugbytoernooi 

Indien een/meer spelers dieselfde prestasie behaal het, sal leierskap prestasies 
in ag geneem word. 
Indien een/meer spelers steeds dieselfde prestasie behaal het, sal die 
eerstespan afrigter/s die 7’s rugbyspeler van die jaar kies. 

 

 

 

11. SKAAK BELEID: 
 

 
 
 

• Hierdie beleid handel oor die sinvolle en doeltreffende bestuur van Skaak by 
Laerskool Nelspruit. 

 
DOEL 

 

• Die doel van hierdie Skaakbeleid is om riglyne, reëls en regulasies neer te lê vir 
die Skaakorganiseerder, die Skaakspeler en die Ouers om die aanbieding en 
organisasie van Skaak te vergemaklik en om te verseker dat die opvoedkundige 
waarde van Skaak bevorder sal word. 
Om Skaak vir Laerskool Nelspruit te bestuur volgens die neergelegde maatreëls 
soos deur die Beheerliggaam bepaal en/of gewysig of aangepas vir die betrokke 
jaar met inagneming van die goedgekeurde wysigings ten opsigte van dit wat van 
toepassing is op Laerskole in Mpumalanga. 

 
INHOUD 

 

INLEIDING 



• Skaakorganiseerder 

• Bywoning van Oefening en Byeenkomste 

• Opstel van Spanlys 

• Uitdagings 

• Delegering van bevoegdhede 

• Dispuuthantering 

• Begroting 

• Werksverdeling 

• Borgskappe 

• Trofeë 

• Beamptes 

• Affiliasie 

• Reglement wysiging 

• Algemeen 

 
SKAAKORGANISEERDER 

 

• Die Skaakorganiseerder is verantwoordelik vir die doeltreffende bestuur van skaak 
by Laerskool Nelspruit wat funksies soos organisasie, ordereëlings, beampteskap en 
fasiliteite voorsiening insluit. 

 
BYWONING VAN OEFENING/BYEENKOMS 

 

• Daar word slegs 2 keer per week skaak geoefen by Laerskool Nelspruit. Oefen tye is 

Dinsdae en Woensdae vanaf 14:00 tot 15:00 in Lizette Strydom se klaskamer (9).  

• Skaakspelers wat gekies is vir die skool skaakspan en nie 'n byeenkoms bywoon nie 

en nie 'n skriftelike verskoning het nie, kry geen waarskuwing nie en word vir 

volgende byeenkoms uit die span weggelaat. 'n Tweede keer, permanente weglating 

uit die span. Slegs mediese bewyse vir verskonings sal aanvaar word. 



• Skaakspelers neem meeste van die kere aan individuele skaaktoernooie deel om 

uiteindelik aan die top 20 en top 10 deel te neem om daar gekeur te word vir die SA 

Junior kampioenskappe. 

• Skaakspelers moet korrekte Skooldrag of die sporthempie (wat gebruik word vir 

skaak en tennis) tydens byeenkomste aanhê (individuele of skoolverband toernooie) 

en mag nie deelneem indien korrekte drag nie gedra word nie.  

• Indien daar aangedui word dat slegs ‘n sekere getal skaakspelers mag deelneem, 

sal net daardie getal toegelaat word om deel te neem. 

•  

OPSTEL VAN SPANLYS 

 

• Spanlyste vir 'n byeenkoms word opgestel na aanleiding van aanvraag vir die 

betrokke toernooi. Skaakspelers word gekies op grond van hulle bord posisies na 

uitdunning tydens skaakoefening.  

 
DAGING 

 
Nuwe leerders 

• Skaakspelers se ouers kan skriftelik aanvra vir uitdaag op 'n tyd soos deur 
Skaakorganiseerder bepaal.  Nuwe spelers moet minstens 4 oefeninge 
bywoon voordat so ‘n speler mag deelneem aan enige toernooi 
(Individueel of vir die skool) 
 

Siekte / Besering 

• 'n Doktersbrief moet ingehandig word – geleentheid om te daag moet met 
die Skaakorganiseerder gereël word. 

 

• Leerders wat as gevolg van mediese redes (of aangeleenthede op 

meriete) nie tydens skaakoefening kan uitdun nie, kry die geleentheid om 

ander skaakspelers in die Skaakspan uit te daag op 'n geleentheid soos 

deur Skaakorganiseerder bepaal. 

 

• Skaakspelers wat by ‘n uitdaag betrokke is moet ten minste een dag voor 

die uitdaag daarvan in kennis gestel word. 

 
 

 

 



DELEGASIE VAN BEVOEGDHEDE 

 

• Die Skoolhoof, Opvoeders en Ouers sal uitvoering gee aan die beleid. 
 

• Enige wysigings aan die Skaakbeleid, moet deur die Beheerliggaam van 
Laerskool Nelspruit goedgekeur word. 

 
DISPUUTHANTERING 

  

• Aangesien elke opvoeder en ouers 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. 

 
BEGROTING 

 
Gedurende Septembermaand moet ‘n begroting ingedien word vir Skaak. Die volgende 
moet op die begroting verskyn: 

• SA deelname geld aan leerders 

• Skaaktoernooie 

• Skaaktoernooie, versierings en verversings 

• Sertifikate, medaljes en trofees 

• Nuwe Apparaat 

• Affiliasie 

 

 

 

 
  WERKSVERDELING 

 

• Elke personeellid ontvang ‘n Werksverdeling vanaf die Skaakorganiseerder wat die 
pligte en verantwoordelikhede vir die Skaakseisoen aandui.  

 
 



BORGSKAPPE 

 

• Die Skaakorganiseerder en die Beheerliggaam is verantwoordelik vir borgskappe vir 
die volgende byeenkomste: Individuele en Laerskole skaaktoernooie.  
Begroting vir die suksesvolle aanbieding van ‘n Skaakbyeenkoms sluit die volgende 
in: 

i. Medaljes 

ii. Trofeë 

iii. Middagete 

 
TROFEë 

 

• Die volgende trofeë word oorhandig tydens die 
Merietetoekenningsgeleentheid: 

i. Beste prestasie in Skaak - Senior. 
ii. Beste prestasie in Skaak – Junior.  

• Die volgende trofeë word oorhandig tydens die eerste dag van die 
nuwe skooljaar: 

iii. SA deelname (die spelers neem eers in Desember deel) 
 
BEAMPTES 

 
Toernooi 

• Tydens ‘n toernooi tree onderwysers en ouers, indien nodig, op as 
beamptes. 
 

 
AFFILIASIE 

 

• Die Skool behou die reg voor om te affilieer in die kompetisie of liga van 
hul keuse. 

 
REGLEMENT WYSIGING 
 

• Hierdie Reglement kan jaarliks gewysig word deur die Beheerliggaam 
tydens ‘n spesiale vergadering wat daarvoor belê word. 
In alle gevalle waarvoor die reglement nie voorsiening maak nie, sal dit 
deur die Sportkomitee hanteer word, in oorleg met Hoof en die 
Beheerliggaam. 

 
 



 
ALGEMEEN 

 

• Indien ‘n kind nie aan een of meer toernooi wil of kan deelneem waarvoor 

die skool amptelik ingeskryf is nie, behou die skool die reg voor om 

sodanige skaakspeler nie in te skryf vir die daaropvolgende toernooi 

waaraan die skool gaan deelneem nie. Ongeag welke rede van 

toepassing.(siekte, druk program ens.) 

• Die skaakorganiseerder is presies wat die benaming aandui en nie ‘n 

professionele afrigter nie. 

• Ouers wat op ‘n onbehoorlike wyse inmeng met ‘n beampte of in ‘n item, 

kan tot gevolg hê dat hul kind in die item gediskwalifiseer word. Dit 

impliseer ook dat geen ouer die reg het om ‘n kind te onttrek uit ‘n item, in 

te skryf in ‘n item of op enige wyse tydens ‘n byeenkoms met die 

spankeuse in te meng nie, selfs ook nie indien sodanige ouer die afrigter is 

van so ‘n kind nie. 

• Enige onregmatige optrede moet binne een week na afloop van ‘n 

byeenkoms skriftelik onder die Hoof of Beheerliggaam Voorsitter se 

aandag gebring te word. Die riglyne in die skool se amptelike Sportbeleid 

sal streng gevolg word indien dit tot dissiplinêre aksie lei. 

 

MERIETE- ERKENNING 

 

• Die skaakspeler van die jaar word onder andere gekies op grond van 

hoogste prestasie behaal tydens die TOP 10 TOERNOOI en SUID – 

AFRIKAANSE  JUNIOR KAMPIOENSKAPPE asook ALLE ander 

prestasies behaal waar die skool amptelik deelgeneem het. Hierdie uitslae 

moet amptelik geverifieer word. GEEN gradering van ‘n klub of die S.A. 

ranglys of welke ander kriteria wat geld vir erkenning op klubvlak sal in 

aanmerking geneem word in die aanwysing van die skaakspeler van die 

jaar nie.  

 

Ehlanzeni Streekspan – Sertifikaat 
SA Kampioenskappe deelname – Sertifikaat en Trofee 
Beste prestasie in Skaak – Junior – Sertifikaat en Trofee 
Beste prestasie in Skaak – Senior – Sertifikaat en Trofee 
 

• Die Skaakspeler van die jaar word bepaal deur na die beste individuele 
prestasie te kyk deur ‘n speler. Daar word gekyk na Nasionale deelname. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


