
 

 

 

 PV Rugby-brief 
 
 Beste ouers 
 

Saint Francis de Sales het gesê: "Have patience with all things, but chiefly have patience 
with yourself. Do not lose courage in considering your own imperfections but instantly set 
about remedying them – every day begin the task anew …”  
 
Ek glo dit is die onderliggende faktor in ons onlangse suksesse teen DF Malan, Milnerton 
en Hermanus.  Dit is jaar 3 van ons jaarlikse hoëprestasieprogram, en vir 10 maande per 
jaar het ons seuns hard gewerk aan hul onvolmaakthede en het hulle konsekwent probeer 
om dit te herstel. 
 
Kom ons gebruik Hermanus as voorbeeld om te vergelyk :   
(2016 se uitslae  teen 2017 se uitslae)  
PV O. 14A verloor    0 - 10 / PV O.15A wen   33 - 0 
PV O. 14B verloor    5 - 43 / PV O.15B wen   40 - 0  
PV O. 15A verloor   13 - 14 / PV O.16A wen  29 -18  
PV O. 15B verloor   13 - 14 / PV O.16B wen  45 - 0 
PV O. 16A verloor    0 - 52 / PV O. 19A verloor 23 – 30 
 
Dit gee 'n totaal van 182 punte vir en slegs 48 teen vir 2017. Die toekoms van Bulldog 
Rugby lyk fantasties! 
 
Dit is in skrille kontras met ons toeruitslae. Ons het 11 uit 12 wedstryde verloor. Hopelik 
verstaan almal die groter prentjie ... Titels soos verlede jaar se SA Rugbyskool van die 
Jaar, lei daartoe dat gevestigde rugbyskole soos DF, Milnerton en Hermanus, hulle visier 
stewig op ons hou. Beide toernooi -organiseerders en skole sal wedstryde teen ons wil 
vasstel, al het hulle al teen groter opposisie gespeel. 
 
‘n Interessante  feit is dat dit nog 'n eerste keer was in die rugbygeskiedenis van Hoërskool  
Parel Vallei  dat  al ons ouderdomsgroep A-spanne op toer was, nasionaal en 
internasionaal! Daarby was die gevoel by ons  onlangse rugbykomiteevergadering eenparig  
dat dit tot  voordeel sou wees om in minstens een  vriendskaplike wedstryd te speel  
voordat die spelers op toer gaan. Die tyd wat hiervoor  vasgestel sal word, sal in die dae 
net voor die Pa-en- seun-naweek  2018 wees. 
 
Op die ou end, dames en here, was die toere, Pa's en seuns, ons rugbybraai en ons uitslae 
totop datum baie goed. Parel Vallei Rugby is goed op dreef en ons vyfjaarontwikkelingsplan 
wys resultate. Om te aanvaar dat almal gelukkig sal wees en almal dinge dieselfde sal sien, 
sal dwaas wees, daarom wil ek graag oor die volgende aspekte enkele woorde wissel: 
 
(A) Spankeuses en reserwebeleid: 
Ons huidige beleid word hersien, aangesien dit van mening was dat dit die doel in die 
opboufase gedien het. Ek wil u vra om my te kontak as u  voel dat u  seun op 'n manier 



 

behandel is wat vrae oor spankeuse of speel tyd vanaf die bank betref, en ek sal die saak 
graag ondersoek. My afrigters is goed bewus van wat van hulle verwag word. U is welkom 
om navraag te doen, maar ek probeer sterk, selfversekerde rugbyspelers en 'n vertroude 
rugbyspanomgewing kweek. Daarom sal my eerste terugantwoord wees:  het u of u seun 
die toepaslike spanafrigter gevra vir advies / insette oor die besluite wat hulle geneem het? 
Dit is 'n proses wat ‘n  integrale deel is van ontwikkeling en groei as speler of afrigter, en 'n 
proses  waar ‘n eenvoudige gesprek met die afrigter voldoende sou wees, eerder  as om 
die probleem verder te neem om  by ‘n oplossing uit te kom. 
 
(B) B-spanafrigting en -wedstryde: 
As u nie bewus was nie, daar is  'n MINIMUM standaard waarin  alle afrigters gekwalifiseer 
moet wees  om af te rig by Hoërskool  Parel Vallei. Dit sluit die volgende in: 
BokSmart, WR Rugby Ready, WR Wette van die Spel, Vlak 1-Noodhulp, WR 
Spelerwelsynsertifikaat en Wêreldrugby Vlak 1-afrigting. Dit is bo en behalwe speel 
ervaring, wat 'n moet is. In sekere gevalle, vlakke 14B, 15B en 16B, is daar tans WR Vlak 
2-afrigters aan die stuur, wat hulle in sekere gevalle meer gekwalifiseer as hul A-span  
eweknieë maak! 
 
Ek probeer te alle tye om al ons spanne op 'n Saterdag saam te laat meeding. Ongelukkig, 
soos u opgemerk het, is daar tans geen skool ( DF Malan, Milnerton, Hermanus of HHH)  
wat in staat is om 'n onder 14B-span vir ons beskikbaar te hê nie. Die skole wat 
rugbyprogramme vir meer as twee onder 14 spanne het, is hoofsaaklik Premier B- & 
Premier A-skole. Op 'n Saterdag kompeteer hulle teen die ander skole wat 
rugbyprogramme het, soortgelyk aan hul grootte, wat in wese beteken dat daar maar af en 
toe  'n Saterdagwedstryd deur 'n besoekende span  vir hulle is. Die Woensdagwedstryd is 
reeds 'n oplossing vir hierdie probleem wat ons verlede jaar al gehad het.  
 
Laaste, maar nie die minste nie, wil ek ons nuwe rugbyouers vra om asseblief kennis te 
neem van die volgende sake:  
Ek het nou verskeie klagtes van skeidsregters en afrigters ontvang (wat onder 14A en B-
wedstryde behels). Ons moet dit staak, NIE DIE ENTOESIASME NIE, maar opmerkings of 
advies wat  van die kantlyn af aan die skeidsregters geskree word. Hierdie persone  was, 
en is deel van Parel Vallei se rugbyskeidsregters van keuse.  Sommige is al drie  jaar en 
langer by ons.  
 
Hieronder is 'n algemene gedragskode. Maak  asseblief seker dat u vertroud is  hiermee en 
hopelik sal ek nie weer met ‘n rooi gesig gelaat word nie. 
 

 Ouers en ondersteuners word versoek om nie die skeidsregters of ander amptenare, 
spelers of ondersteuners van die opposisie  aan negatiewe kommentaar bloot te stel 
nie. 

 Ouers en ondersteuners word gevra om ver genoeg van die raaklyne te staan en agter 
enige versperring. 

 In die geval van 'n besering van of oortreding deur  spelers,sal  ouers en 
ondersteuners onder geen omstandighede op die veld toegelaat word nie. 

 PV ouers en toeskouers moet hulle altyd by  'n gedragskode hou wat bo verdenking is. 

 Help asseblief altyd om die standaard van die spel op alle vlakke van die veld te 
verhoog en help om die genot van die spel deur spelers, toeskouers en ander te 
bevorder. 



 

 Handhaaf u persoonlike standaard, ongeag die vlak waarheen  die spel of toeskouers 
val. 

 Moet nooit deur u houding of gedrag toelaat dat die spel of Hoërskool Parel Vallei in 
onguns gebring word nie. 

 
Hiermee groet ek.  
 
Dankie vir u volgehoue ondersteuning van alles wat met Parel Vallei Rugby te doen het! 
Meer nog, die ongelooflike geleentheid om u  seun te ontwikkel en sy potensiaal in die lewe 
te vergroot met behulp van die ongelooflike spel, RUGBY! 
 
 
Groete 
Thinus Pienaar en die PV rugbyspan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


