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Beste Ouers, Afrigters en die belangrikste: PV-rugbyspelers
Dis is nog nie so lank gelede dat ek laas geskryf het nie, maar dinge gebeur so vinnig by PV-Rugby
dat ‘n brief aan ons lojale ouers en ondersteuners nou die aangewese ding is. Ek het skaars tyd vir
enigiets anders met skoolhou, die implementering van die nuwe infrastruktuur/bloudruk vir PV se
rugbyprogram, om nie eens te praat van die seisoen se eerste drie liegawedstryde wat reeds
afgehandel is nie.
Ons het onlangs ‘n baie suksesvolle opedag gehad. Omtrent 600 graad 7’s en hulle ouers het ons
rugbystalletjie besoek waar ons ons visie en missie vir PV-Rugby verduidelik het. Ek glo die
belangstelling is te danke aan die uigebreide bemarkingsveldtog wat ek op sosiale media-platforms
soos Twitter, Facebook en Instagram geloods het, getiteld #KeepOurPlayersInTheBasin. My doel
hiermee is om die uitvloei van ons tuistalent na naburige skole, waar baie goeie spelers in die C, D
en E-spanne beland, te prober verminder. #KeepOurPlayersInTheBasin het ook die toekomstige
groei van rugby by PV ten doel , want as ons ‘n liga wil opskuif en teen A-ligaskole wil meeding,
moet ons 10 spanne op die veld hê. Ons is vir seker in daardie rigting op pad, as ons die
belangstelling, navrae en groeiende belangstelling sien wat die skool en die rugbyprogram ontvang.
Heel boaan my agenda is steeds die strewe om ‘n blywende PV-rugbykultuur te vestig. Daar is
heelwat om te doen. Vervolgens ‘n paar strukture wat ons in plek geplaas het as basis: ons
grootste sukses tot dusver is die stigting van ‘n funksionerende sterk rugby-ouerkomitee wat
verantwoordelik was vir twee van ons mees gedenkwaardige geleenthede: ‘n rugbybraai en ‘n sop –
en-sherrie-aand. Quinton Immelman was die gasspreker met omtrent 200 mense as gehoor. Groot
borgskappe vir die ontwikkeling van rugby by Parel Vallei is al verkry deur sulke geleenthede.

Hierdie funksies het die doel om eenheid tussen ouers, spelers en afrigters te skep. Die hoogtepunt
was beslis om meer as 60 pa’s, 120 rugbyspelers en 15 afrigters bymekaar te bring by ons eerste
PV-Rugby se Pa-en-Seun-motiverings- en spanbou-naweek te Grabouw. Sprekers soos Cwengile
Jadezweni, en die 2007-Rugbywêreldbeker se medaljewenner, Clint Readhead (SARU se Hoofmediese beampte) het hul rugby-ervarings gedeel. Om die wonderlike geleentheid af te sluit het
Clinton van Rensburg (Sharks en Varsitybekerwenner 2014) vertel hoe die wedstryd, genoem die
grootste rugbywedstryd van alle tye, gewen is. Rugbyherinneringe gedeel deur almal! Ek hoop dat
dit die fundament sal lê vir ‘n ryk rugbytradisie by Parel Vallei in die toekoms.
Ons het tot dusver drie tuiswedstryde teen DF Malan, Stellenbosch en Hermanus in ons
winterbyeenkomste gespeel, met gemengde resultate, maar met defnitiewe verbeteringe vir die hele
spektrum as verlede jaar se tellings en vertonings as maatstaf gebruik word: ‘n goeie teken dat ons
in die regte rigting oppad is. Hierdie feit is onderstreep deur die hoof van Hoërskool Hermanus by
die byeenkoms by Ledbury na die wedstryd. Hy beweer dat, gegrond op verlede jaar se tellings,
hulle veld verloor het. Die tellings wys 1 wedstryd gewen en 5 verloor. Dit sou 4 wedstryde gewen
en 2 verloor kon wees: deur foute, konsentrasiebreuke en verlore kanse wat op papier ‘n ander
storie vertel. Ek is gelukkig: ek glo ons beweeg in die regte rigting. Onthou: Rome is nie in een dag
gebou nie!
Laastens, maar nie die minste nie: vir enige persoon wat ‘n finansiële bydrae tot die ondersteuning
van PV se rugbydoelwitte en -aspirasies wil maak, is daar ‘n aparte fonds geskep:
Rekening: 7200/100
Verwysing: Rugbykomitee
Bankbesonderhede:
Absa
2900141311
632005
Verwysing: 7200/100 + Naam van besigheid/ouer
Ons het ‘n Artikel 18A – faktuur vir belanstingeise.
My raad aan afrigters: bly glo in en hou aan om die spel lief te hê en geniet wat jy doen! Die
liefde sal in die resultate reflekteer, al neem dit tyd. Aan ons ouers, ondersteun asseblief
ons visie en missie en laat ons altyd onthou dat die spel groter is as enige van ons: speler,
ouer of afrigter!
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