
  

  

  

                   Privaatsak X023, Randfontein, 1760;  Tel: (011) 693-3771;  Faks: (011) 412-2193; riebeeckrand@telkomsa.net         
  

                      

1. INLEIDING 

Besluitneming word binne die breë sportraamwerk van Hoërskool Riebeeckrand vanuit die volgende perspektief 
geneem: 

 Hoërskool Riebeeckrand moet gevestig word as een van die top sportskole in die omgewing. 

 ‘n Milieu moet geskep word waarbinne elke leerling optimaal kan presteer en geleenthede moet geskep 
 word waarbinne hy/sy dit kan bereik. 

 Hoërskool Riebeeckrand moet die eerste keuse van belowende leerlinge by die omliggende laerskole wees, 
omdat hulle talente hier op ‘n professionele en wetenskaplike wyse ontwikkel word, sodat hulle die hoogste 
moontlike prestasies kan behaal. 

 Die Suid-Afrikaanse Kinderwet (Wet 38 van 2005 soos gewysig deur Wet 41 van 2007) sal in alle gevalle in 
ag geneem word. 
 

2.  SPANKEUSES 

1. Spanne word streng gekies op die teenwoordigheid van spelers tydens oefeninge. 

2. Afrigters moet streng register hou van elke oefening sodat spankeuses regverdig gekies word. 
3. Afrigters moet te alle tye regverdig en eerlik optree tydens die kies van spanne. 
4. Spanne moet gekies word in ouderdomsverband. Uitsonderlike gevalle moet deur die topbestuur, wat die 

Hoof, adjunk-hoofde en sportbestuurder insluit, geëvalueer word. 
5. Volledige spanlyste moet op datum gehou word en weekliks voor wedstryde ingehandig word sodat die 

skoolhoof dit kan teken. 
 

3.  OEFENING 

1. Oefening vind plaas soos geskeduleer deur die afrigters. 
2. Daar moet wel aan leerlinge die geleentheid gegee word om aan ander aktiwiteite, bv kultuur, ekstra klasse, 

ens. deel te neem. 
3. Indien ‘n afrigter weens onvoorsiene omstandighede nie by ‘n oefensessie kan wees nie, moet die afrigter 

die nodige reëlings met ‘n ander afrigter tref om in te staan, of die oefening betyds afstel. Daar moet seker 
gemaak word dat alle spelers betyds die boodskap kry. 

4. Stiptelikheid by oefeninge, verantwoordelike toesig en die spelers se veiligheid is prioriteit. 
5. Afrigters moet elke oefensessie deeglik beplan en nie onvoorbereid by die veld opdaag nie. 
6. Daar word van elke span verwag om aan die vereistes van die oefentye te voldoen. 
7. Afrigters en spelers moet in gepaste oefendrag geklee wees. 

 
8. Oefeninge deur die loop van die seisoen moet ‘n seleksie van die volgende komponente bevat: 

a) opwarming; 
b) kondisionering; 
c) basiese vaardighede; 
d) aanleer van nuwe vaardighede; 
e) strategie vir wedstryde; 
f) afwarming; 
g) reëlings vir die wedstryde/vervoer of volgende oefeninge. 
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4.  AFRIGTERS 

1. Daar sal ‘n register bygehou word waarin afrigters oefentye, wedstryde sowel as afwesighede van spelers 

aanteken. 
2. Afrigters moet ook aanteken watter oefening en wedstryde hulle-self bygewoon het. 
3. Sou die geleentheid dit voordoen, sal die Skoolhoof en adjunkhoof vir sport ook insae by plasing van 

afrigters hê. 
4. Afrigters kan hulle spanne deurvat vanaf die junior- tot die seniorgroep indien die omstandighede dit toelaat.  

Die sporthoof en organiseerder kan ‘n afrigter vervang of interne skuiwe maak indien die omstandighede 
dit vereis. 

5. Die skool se eerstespan sal afgerig word deur die afrigter met die beste kwalifikasies en prestasies wat 
behaal is. 

 

5.  BUITE-AFRIGTERS 

1. ‘n Kontrak sal opgestel word tussen die skool en die buite-afrigters. 
2. ‘n Polisieklaring van die buite-afrigter sal vereis word 
3. ‘n Volledige geskiedenisspoor van die buite-afrigter moet nagespeur word. 
4. Buite-afrigters sal volgens hul CV en ondervinding aangestel word. Hulle moet die beleid en gedragskode 

van die skool ten volle onderskryf. 
5. Buite-afrigters wat ook ouers is, mag nie by ‘n span afrig waarvan sy/haar kind ‘n speler is nie, tensy dit 

goegekeur word deur die hoof en sportbestuurder. 
6. Afhangende van die begroting en die hoeveelheid buite-afrigters, sal gelde vir betrokkenheid en bywoning 

van oefeninge en wedstryde aan die einde van die seisoen betaal word. 

 

6.  GEDRAGSKODE 

1. Hoërskool Riebeeckrand plaas ‘n groot premie op voorbeeldige gedrag en goeie sportmangees en daarom 
moet elke speler/afrigter die gedragskode onderskryf, wat die volgende insluit: 
a. Alle spelers/afrigters moet voor wedstryde ‘n aanvang neem, reeds by die veld/bane wees. 
b. Geen swak gedrag sal geduld word nie.  Swak taalgebruik en die kritisering van skeidsregters 
 word onder geen omstandighede toegelaat nie. 

 c. Afrigters/ouers mag hulself nie skuldig maak aan swak gedrag nie. 
d. Tydens tuiswedstryde is dit die 0/14-spanne se plig om toe te sien dat die velde/bane met 
 die aanvang van die wedstryde gereed is en na die afloop van die wedstryde netjies opgeruim is en 

 toerusting gebêre is. Die 0/14-afrigters moet toesien dat die spanne hierdie pligte nakom. Dit is 
 verpligtend dat die 0/14-spelers langs die baan/veld sit tydens die eerste span se wedstryde. Alle 
 spanne moet aangemoedig word om al die wedstryde te ondersteun 

 

7.  KLEREDRAGREëLS 

1.   Die voorgeskrewe drag word uiteengesit in al die onderskeie sportsoorte se beleide. 
2.   Alle leerlinge sal geklee wees in skoolklere/skoolsweetpak by byeenkomste/wedstryde. 
3. Geborgde klere kan gedra word vir opwarming. Klere word goedgekeur deur die skoolbestuur/ 
 kleredragkomitee. 

4.   Sportsakke wat geborg word, moet verkieslik voorgeskrewe skoolsakke wees of dan sakke in blou/oranje. 
5.   Geen speler word toegelaat om enige T-hemp of kledingstuk onder hulle sportdrag aan te trek nie. Slegs 
 die goedgekeurde “second skin” kledingstuk in kleure wit/blou/swart word toegelaat. 
 

8.  WEGLAAT VAN ‘N SPELER UIT ‘N SPAN 

1.   Die finale keuse vir die seisoen berus by die afrigters van die onderskeie spanne. 
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2. As ‘n speler nie aan die vereistes voldoen nie, berus die finale besluit by die afrigter om so speler  uit die 
 span weg te laat vir die volgende wedstryd.   
3.   ‘n Speler wat nie opdaag vir oefening nie (sonder ‘n geldige verskoning) mag sy/haar plek vir die 
      volgende wedstryd kwyt wees. Dit is binne die afrigter se reg om die finale besluit te neem, met in 

 agneming van die redes. 
4.   Spelers wat Vrydag afwesig was van die skool, mag moontlik nie gekies word vir die naweek se 
 wedstryde nie. Dit is binne die afrigter se reg om die finale besluit te neem, met in agneming van  die redes. 
5. Spelers wat afwesig is weens siekte, mag nie weer vir die span gekies word voordat so ‘n speler  nie 
 herstel het nie. Na harsingskudding moet ‘n geneesheer so speler fiks verklaar. 
6. Spelers mag nie heeldag afwesig bly van skool om fisioterapeut toe te gaan nie.  Fisioterapiesessies moet, 
 waar moontlik, in die middag geskeduleer word. Indien wel in skooltyd, moet die speler direk daarna weer 
 terugkeer skool toe, met ‘n bewys van die afspraak. So nie, sal  die speler nie vir die span vir daardie dag 
 of die volgende dag oorweeg word nie. 
 

9.  KURSUSSE/TOERE 

1.   Daar word jaarliks verskeie kursusse in afrigting/skeidsregting en keuring deur verskillende 
     instansies aangebied. 
2.   By hierdie kursusse word daar onderskeid getref tussen gevorderde- en beginnerskursusse. 
3.   Alle kursusse is opsioneel, maar daar word van alle afrigters verwag om op hoogte te bly met die 
      nuutste afrigtingsmetodes. Indien die betrokke span ‘n kursus/toernooi gaan bywoon, word daar verwag 
 dat die volle span dit sal bywoon. 
4.   Elke speler se kursus- of toergelde moet ten volle betaal wees voor sy/hy op die kursus/toer mag 
      vertrek. 
5.   Elke speler moet ‘n volledige, voltooide vrywaringsvorm wat deur die ouer/s of voog/de onderteken 

      is, by die afrigter inhandig voordat sy/hy op die toer/kursus vertrek. 
6.   Voorkeur moet aan toere/kursusse gegee word waar daar sowel wedstryde as afrigting plaasvind. 
7.   Spanboutoere kan tydens ander vakansies onderneem word, indien daar so ‘n behoefte ontstaan. 
8.   Alle finansies word deur die organiseerder hanteer.  Hy/sy hou deeglik boek van inkomste en  
      uitgawes.  Gelde moet by die finansies-kantoor inbetaal word. 
9. Daar moet by die onderwysdepartement goedkeuring verkry word vir alle toere/toernooie/uitstappies  - 
 buite die provinsie en oorslaap: 3 maande voor die tyd en binne die provinsie: 3 weke voor die tyd. 
9.   Geborgde klere mag by kursusse en toere gedra word. 
 

10.  BUSDIENS 

1.   Daar word verwag van elke afrigter om busdiens te kan doen. 
2.   Die aantal weg-byeenkomste/wedstryde sal die hoeveelheid busdiensbeurte bepaal. 
3.   Elke afrigter kan sy/haar keuse vir die busdiens uitoefen sodra die wedstryddatums gefinaliseer is. 
4.   Busdiensbeurte behels die volgende: afrigters op busdiens moet op die toegekende bus na die 
      geleentheid en terug ry.  Afrigters op busdiens moet by die skool wag tot alle leerlinge huis toe is, 
      veral as die busse na-ure by die skool arriveer. 
5.   Busgelde sal van tyd tot tyd vasgestel word. Kaartjies kan vooraf by die finansies-kantoor gekoop word. 
6.   Busvorms moet vir alle wegwedstryde voltooi word deur elke afrigter. Afrigters moet seker maak dat hy/sy 
  kennis dra wie van sy/haar spanlede van eie vervoer of busvervoer gebruik maak.   
   

 

11.  BEKRAGTIGING 

Hierdie Sportbeleid word aanvaar en goedgekeur deur die Beheerliggaam van Hoërskool Riebeeckrand op 
hierdie ______ dag van _____________________ 20_____. 

 

Hierdie beleid is onmiddellik van krag sodra die Beheerliggaam die beleid goedgekeur en onderteken het. 
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