
 

 1 

Telefoon:    (013) 752 8148 

Faksimilee: (013) 752 4002 
E-pos: nellies@nellies.co.za 

Posbus 93 

Nelspruit 
1200 

 

 

 

 

 

 

 

TENNISBELEID 

    

2. 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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• 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 
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• 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. 
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• 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 : 
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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 spanne nie. 


