
 

 

 
 

Parel Vallei Rugbynuusbrief Kwartaal 1 
 

Die afskop van die Hoërskool Parel Vallei se 2016- rugbyseisoen het gedurende die 
Maartvakansie met ongekende sukses plaasgevind! Nou geniet ek 'n weeklange ruskansie 
voor die skool heropen en ons ons eerste wedstryd teen Hoërskool Milnerton op 9 April speel! 
 
Toe ek in Februarie die eerste vuur van die "Rugbybekendstellingsbraai" aansteek, het ek 
geglimlag en besef dat dit weer daardie tyd van die jaar is! Digby 150 ouers en spelers het 
saam aandete geniet op die pragtige skoolterrein van Parel Vallei rondom die klubhuis. Terwyl 
die son ondergegaan het oor die Helderbergkom het hulle geluister na my 
verwelkomingsboodskap, en ook dié van mnr. Schenk (skoolhoof) en Hennie Groenewald 
(Rugbykomiteevoorsitter). Daar is goed gesosialiseer tot laatnag met alle gesprekke oor Parel 
Vallei Rugby. Wat vir my uitgestaan het meer as enigiets, was die groot aantal  wonderlike, 
toegewyde groepe pa 's en ma 's wat gereed is om PV-Rugby die toekoms in te help stuur, 
veral op junior vlak! Dit is opgevolg deur die eerste vergadering van nuwe ouers wat verkies is 
om in 2016 op die Rugbykomitee te dien. 

 
PV-RUGBYKOMITEE: 

VOORSITTER: 
Hennie Groenewald 

 
SEKRETARESSE: 

Adre Knipe 
 

TESOURIER: 
Shamiel Ishmael 

 
O/14-VERTEENWOORDIGERS: 

Hernus Dempsey 
Phillip Ellis 

 
O/15-VERTEENWOORDIGERS: 

Adre Knipe 
Karlien Prinsloo 

 
O/16-VERTEENWOORDIGERS: 

Elma Salt 
Albert Burger 

 
 
 



 

O/19-VERTEENWOORDIGERS: 
 Sarah Timberlake 

 
Toni Strauss 
Ian Malherbe 

(Beheerliggaamverteenwoordiger) 
 
 

Die finale voorseisoense toer (O/15- & O/16-RPC-Akademiegroep ) het tydens die  
Paasnaweek tot ‘n einde gekom, en die  maandelange  proses wat September verlede jaar 
begin het, het sy klimaks bereik. Parel Vallei se onder 14 's dring landwye respek af by die 
Hoërskool Outeniqua se befaamde  "Kwaggaweek" met twee oorwinnings uit drie wedstryde, 
met ‘n  massiewe laaste dag-sege van 34-19 oor teenstanders uit die Noorde: Centurion! 
 
Parel Vallei Rugby se onder 19- vlag waai hoog na drie kwaliteit-oorwinnings oor waardige 
teenstanders op die onlangse SCST-week in George. Die Bulldogs 1ste XV-tal eindig 
onoorwonne met 'n 31-10 oorwinning oor ‘n sterk SWD-Akademiespan! Dit kom na  'n 
onoorwonne Boland Landbouskool Rugbydag met twee uit  twee daar vanjaar! Baie geluk aan 
die afrigters Stefan Kruger, Angelo Fritz & Johandré Labuschagne en die spelers! Ons is baie 
trots op hierdie afskop van die 2016- seisoen! Baie dankie aan alle PV- rugbyspelers vir 
fantastiese gedrag op hierdie toere! Dankie afrigters vir julle werk om dit te verseker en julle 
leiding deur jul voorbeeld!  
 
Die sleutel tot enige organisasie se sukses is die vermoë om swakhede in die mondering te 
identifiseer en middels vir verbetering in te stel. Ek het intens oor die afgelope 15 maande 
hieraan gewerk en het verseker die afrigting van ouderdomsgroep A-spanne geskied onder 
toesig van ervare afrigter/spelers en staatmakers van hoërskolerugby in Boland/WP kringe! 

 
Ouderdomsgroep-hoofafrigters 2016 : 
 
O / 14 - Beau Schoeman ( Junior Springbokke / Gazelle / Boland ) 
O / 15 - Hugo Cloete – 2de jaar hoofafrigter ( OKP / Helderberg / Boland ) 
O / 16 - Adrian de Guisti – 2de jaar hoofafrigter ( Leeus / Maties / Waterkloof ) 
O / 19 - Stefan Kruger – 2de jaar hoofafrigter ( Daunsty RFC / Stellenberg ) 
 
Ons het 'n sterk senior groep ( O / 16 & O / 19 ) oor die volgende drie jaar en dit is belangrik 
dat hulle korrek bestuur word. Dus is sleutelafrigters in spesialisgebiede reeds betrokke met 
kruisafrigting van spanne met die oog op ‘n uniforme styl en benadering. Ek het onlangs 'n 
sespuntwedstrydplan in PV Rugby geïmplementeer wat regdeur t by alle spanne afgerig en 
aangeleer word. Dit is 'n afrigtingsbloudruk / basis wat deur insette van alle rolspelers wat 
betrokke is, gebou word! Dit kan gedefinieer word as 'n breëbasisafrigtingsriglyn wat fokus 
op 'n gestruktureerde wedstrydplan wat eenvormigheid en kontinuïteit regdeur PV Rugby 
bevorder. Dit is gebaseer op die afrigting van posisionele en territoriale intelligensie. Dit 
gaan nie soseer Parel Vallei Hoërskool se rugby voorspelbaar maak nie, maar ‘n struktuur 
skep wat sal toelaat dat ons konvensionele rugby speel, gebou om ons posisionele en 
fisiese beperkings. 
 
Ter afsluiting wil ek daarop wys dat ek al hoe meer, in die lig van onlangse vergaderings en 
interaksie met ouers, PV Rugby sien as EEN groot organisme . Ek verstaan egter ouers en 
hul verantwoordelikheid om net die beste vir hul kind te verseker . Ons organisme is 



 

saamgestel uit 160 sulke seuns, en my werk is om seker te maak elkeen word presies 
dieselfde behandel. Geen span, geen speler, geen ouer ontvang voorkeurbehandeling nie. 
Wanneer die geheel gesond en gelukkig is, sal die som van sy dele wees! 

 
 

 
 

Thinus Pienaar 
Hoof van Rugby 


