
LAERSKOOL BREDASDORP 
 

SPORT: KIESBELEID 
 
Hierdie beleid moet saam met die Sportbeleid van Laerskool Bredasdorp gelees word. 
 

‘n Skolesportsisteem wat behoorlik funksioneer en oor die nodige middele beskik, is van deurslaggewende 
belang vir ‘n land wat hom beywer om ‘n krag in sport te wees. 
 

Visie: Om gelyke toegang en geleenthede met betrekking tot al die voordele wat met skolesport verband 
hou, vir alle leerders in ons skool te bied. 

 

Doelstellings: 
 

 ‘n Buitemuurse sportprogram wat deel vorm van die opvoedingsproses. 
 Aan alle kinders, ongeag hul agtergrond, ‘n eerlike geleentheid bied om so goed as moontlik in die 

sportsoorte van hul keuse te presteer. 
 Om massadeelname van alle leerders aan skolesport op ‘n gereelde weeklikse grondslag te verseker. 
 

Verskeidenheid van sportsoorte: 
 
Laerskool Bredasdorp bied die volgende sportsoorte aan: 
 

 Atletiek 
 Hokkie 
 Krieket en mini-krieket 
 Netbal 
 Rugby 
 Skaak 
 Tennis 
 Swem 
 Tweekamp 

 

Algemene spankeuses: 
 

Spanne word op meriete gekies.  Daar moet egter ook sover moontlik geleentheid geskep word vir B-spanne.  
Leerders mag nie heeljaar net langs die kant as reserwe wees nie.  Afrigters moet hulle eie inisiatief gebruik 
om, soos geleenthede voorkom, reserwes ook speelkans te gee. Waar reserwes spanne vergesel, moet hulle 
speelkans kry. Dus vorm die "wen ten alle koste", met al die newe-effekte daaraan verbonde, nie deel van die 
kiesbeleid nie.  

 

Rugby, krieket, mini-krieket, hokkie en netbal 
 

A-spanne word op meriete gekies.  Reserwes moet ook speelkans kry.   Geleenthede moet vir B-spanne en 
indien moontlik, vir C-spanne geskep word om ook te speel.  Spelers wat gereeld oefen en nie in die A-span of 
B-span plek kry nie, moet deur rotasie ook geleentheid kry om wedstryde te speel.  Verkieslik moet elke speler 
wat gereeld oefen ten minste twee geleenthede per jaar kry om te speel.  Indien 'n speler nie fisies opgewasse 
vir kontaksport in 'n wedstydsituasie is nie, moet deelname egter baie versigtig deur die afrigters oorweeg 
word en moet daar in die belang van die speler opgetree word.  Waar leerders ‘n wedstryd of oefening sonder 
rede misloop of nie opdaag nie of laat kom vir ‘n wedstryd/oefening, sal so ‘n leerder se verkiesing vir ‘n 
volgende wedstryd in die gedrang kom. 
     

Atletiek 
 
Massadeelname word aangemoedig tydens die kleurebyeenkoms. Deelname aan verdere byeenkomste word 
bepaal deur die plekke wat atlete behaal het.  Elke byeenkoms sal vooraf bepaal hoeveel atlete per item 
ingeskryf kan word.  



 2 
      

Tennis  
 

1. Spelers se name verskyn op die ranglys. 
2. Spanne word volgens die ranglys gekies. 
3. Die seun/dogter wat vir die grootste gedeelte van die seisoen as die nommer een speler speel, sal dan 

as die speler van die jaar aangewys word. 
4. Spelers moet mekaar uitdaag om hulle posisie op die ranglys te verbeter. 
5. 'n Speler mag slegs die speler direk bokant hom/haar uitdaag. 
6. Wanneer 'n speler uitgedaag word, moet die wedstryd plaasvind soos deur die afrigter gereël. 
7. Indien bogenoemde nie nagekom kan word nie, moet die speler wat uitgedaag word, 'n skriftelike 

verskoning by die afrigter aanbied. 
8. Indien die wedstryd dan nie by 'n volgende geleentheid kan plaasvind nie, a.g.v. die uitgedaagde 

speler wat weer ‘n verskoning het, skuif die uitdager in die plek van die uitgedaagde op. 
9. Spelers mag gedurende die winterseisoen ook uitdaag om sodoende hulle plek in die seisoen te 

verbeter. 
10. Wanneer twee spelers teen mekaar gespeel het, moet daar 'n tydperk van ten minste 2 weke verloop 

voordat hulle mekaar weer mag uitdaag. 
11. Indien spelers bang is vir foutiewe tellings mag hulle met die tennisafrigter/verantwoordelike 

onderwyser reël om vir hulle telling te hou.   ‘n Onafhanklike persoon moet in beheer wees van die 
proses.  GEEN OUER mag telling hou, inmeng of op die bane kom nie. 

12. Spelers wat mekaar daag, moet die voorgeskrewe vorm voltooi en aan die afrigter oorhandig. 
13. Balle is beskikbaar by die afrigter. 
14. ‘n ‘Pro-stel’ word gespeel. 'n ‘Pro-stel word gewen wanneer die eerste speler 8 potte het. Wenner moet 

met 2 potte wen ( bv 8-6, 9-7, 10-8, 13-11) 
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