
HOOFSTUK 4 

SPORTAFRIGTING IN DIE BUITELAND 

4.1 INLEIUING 

Ten einde die sportafrigtingspraktyk in die Republiek van 

Suid-Afrika in die regte perspektief te kan stel en om 'n 

eiesoortige struktuur te kan saamstel, is dit noodsaaklik 

om sportafrigtingspraktyke in die buiteland te bestudeer 

en tendense aldaar uit te lig. 

Soos reeds aangetoon moet versk i 11 en de be 1 angri ke sake in 

hierdie navorsing tereg kom, soos byvoorbeeld die ingesteld= 

heid van die verskillende sportlande teenoor sportweten= 

skap asook die professionalisering van die spol'tafrigtings= 
praktyke. 

Wanneer laasgenoemde aspek te berde kom, is veral vyf sake 
belangrik naamlik: 

die beheer en kotirdinering van sportafri~ting; 

die opleiding van sportafrigters op voltydse- en deeltydse 

grondslag; 

die verskillende instansies waar sportafrigting plaasvind 

en ook die verskillende deelnamevlakke; 

- die posisie van die sportafrigter ten opsigte van beroeps= 

moontlikhede, beroepsekuriteit, besoldiging en aansien 

in die gemeenskap; en 

die ekonomiese implikasies van die afrigtingspraktyk. 
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Inligting in verband met hierdie voorgenoemde aspekte is 

vanuit verskeie vastelande verkry, naamlik: 

Die Midde-Ooste: Israel. 

Die Amerikaanse vasteland: Kanada en die Verenigde State 

van Amerika. 

- Die Britse Eilande: Engeland. 

- Oos-Europa:* Die Duitse Demokratiese Republiek en die. 

Unie van Sowjet Sosialistiese Republieke. 

- Wes-Europa: Belgie, Die Bondsrepubliek van Duitsland, 

Frankryk, Nederland, Oostenryk en Switserland. 

- Australasie: Australie. 

Inligting van verskillende lande word in hierdie volqorde 

bespreek. 

4.2 ··ISRAEL 

4.2.1 Inleiding 

Sport is in Israel in twee hoofkomponente verdeel 

i) Kompetisiesport wat deur sportklubs en sportfederasies 

georganiseer word. Hierdie twee instansies organiseer 

ook sportaktiwiteite op nasionale en internasionale 

vl ak. 

ii) Massasport wat deur munisipaliteite en gemeenskapsentrums 

en ook sportklubs georganiseer word (Sports and Physical 

Education Authority, 1981:1). 

*Besondere aandag word aan die twee Oos-Europese state gegee 
omdat beide lande op sportgebied goed presteer, baie aandag 
aan sport gee, die enigste twee lande uit die Oosblok is en 
omdat daar oor die algemeen in Westerse kringe min oor hulle 
sportafrigtingspraktyke bekend is. 
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Met betrekking tot deelname aan topsport het die Israeli's 

veral twee belangrike probleme. Ten eerste is daar 'n gebrek 

aan voldoende internasionale kompetisie. Na die sesdaagse 

oorlog is hulle verbied om aan .die Arabiese spele deel te 

neem, met die gevolg dat hulle ver moet reis na internasionale 

deelname (Rav-on, 1982). Die Macabiespele waar in verskeie 

sportsoorte deelgeneem word, betrek Israelijeug vanoor die 

hele wereld, maar die sportgehalte as sodanig is nie 

hoog nie en dit dien meer as 'n kul turele samekoms (Rav

on, 1982). 'n Tweede prob l eem het betrekk i ng op verp l i gte 

mil i tere di ens. Op ongeveer agt i enj ari ge 1 eeftyd moet a 11 e 

mans dri e j aar en dames agt ·j en maande tot twee j aar mil i ti:it'e 

diens doen. Dit beteken dat baie van die topsportlui op 

'n belangrike stadium van hulle sportloopbane kompetisiedeelna= 

me en doe ltreffende i noefeni ng moet ontbeer. In die leer 

word baie klem op fisieke fiksheid geHl, maar sport is nie 

'n prioriteit nie. In uitsonderlike gevalle word toegewings aan 

topsportlui gemaak, maar dit behels 'n beperkte getal van twin= 

tig deelnemers per jaar (Kanitz, 1982)~ 

Ten spyte van die feit dat Israel tans byna voortdurend 

in militere konflik met sy buurstate betrokke is en afgesien 

van voorgenoemde prtibleme, word ·daar tog op georganiseerde 

en gesi stemati seerde wyse aandag a an verskei e aspekte ten 

aansien van sportafrigting gegee. 

Die opleiding van sportinstrukteurs en sportafrigters word 

bewerkstellig deur die sport en liggaamlike opvoedkunde 

owerheid (departement van Onderwys- en Kultuursake) deur 

middel van die skool vir afrigters en instrukteurs by die 

Wingate-instituut in samewerking met die sportfederasies 

in Israel (Sport and Physical Education Authority, 1981:5). 
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Die opleidingsprogram word ruim deur die staat ondersteun en word 

behartig deur die Nat-Holmanskool vir afrigters en instrukteurs 
by die Wingate-institute. 

4.2.2 Sportwetenskap 

'n Navorsingsdepartement is in 1970 by die Wingate-instituut ge= 

stig. Dit bestaan uit drie afdelings, naamlik di§ vir oefenfi= 

siologie, biomeganika en gedragswetenskappe. Besondere aandag 

word a an pres tas i emoont 1 i khede in warmkl i rna a ts toes tan de met 'n 

ho8 humiditeit gegee, psigo-sosiologiese faktore en topsport= 

kompetisie. Die sportvoorkeure en -moontlikhede van Israeli's 

word veral nagevors. 

4.2.3 Die professionalisering van sportafrigtinq 

4~2.3.1 Die beheer en koHrdinering van afrigting 

Gedurende 1981 is ~ nuwe wet wat betrekking het op die serti= 

fisering van afrigters deur die kantoor van die Sport en 

Liggaamlike Opvoedkunde-owerheid in die parlement voorgel@, 

maar tans is dit nog nie van krag nie (Sport and Physical 
Education Authority, 1981:5). 

Alhoewel 'n afrigter dus nog sander die nodige kwalifikasies 

kan afrig, is daar van die grater sportsoorte, naamlik sokker, 

basketbal, swem en vlugbal wat duidelik bepaal het dat 'n 

afrigter nie sander die nodige opleiding mag afrig nie 

(Kanitz, 1982). Op hierdie stadium word hoofsaaklik op 

die sportfederasi es staatgemaak om die nodi ge beheer en 

kontrole uit te oefen. Indien hulle nie wil saamwerk nie, 

word hulle by.die opleidingsprogram uitgeskakel. Die publiek 

kan ook help om sertifisering af te dwing deur slegs afrig= 
ting deur gekwalifiseerde afrigters aan te vra. 117 



Die koHrdinering van afrigting word deur die Nat Ho1manafrig= 
tingskoo1 te Wingate behartig. Hierdie inrigting bestaan 

uit drie departemente, naam1ik~. 

i) ontspanning en sportadministrasie 

ii) afrigters en 

iii) instrukteurs 

Die struktuur van genoemde skoo 1 asook die aspekte waarvoor 

e1ke afde1ing verantwoordelik is, word in figuur3 skematies 
weergegee. 

4.2.3.2 Die op1eiding van afrigters 

In I srae 1 word 'n onderskei d gemaak tussen versk i 11 en de v1 a.kke 
van opleiding vir afrigters en instrukteurs. 

Aanvank1ik is voorsiening gemaak vir die op1eiding van span= 

1eiers (RGN, 1982, 12:36), maar hierd·ie fase is uitgeskakel. 

Die op 1 ei ding vir afri gters en i nstrukteurs gesk i ed tans 

in die volgende vyf fases: 

i ) 

ii) 

iii) 

iv) 
v) 

Assistent~nstrukteurs} Opleiding word onderneem deur 
Instrukteurs afde1ing vir instrukeurs 

V1ak A-afrigter } 
Vlak B-afrigter Opleiding word onderneem deur 

V1ak c-afrigter afde1ing vir afrigters 

Vir toelating tot die kursusse vir instrukteurs en vlak 
A, moet die voornemende afrigters toelatingseksamens slaag. 
Kandi date kan ook tot hi erdi e kursusse· toege 1 a at word a 1 

het hulle nie die kursus vir assistent-instrukteurs en in= 
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DIREKTEUR 

Drie departemente, elk met n departementshoof 

Ontspanning en Sport= 
administrasie 

Afrigters 

I 
... 

Vl ak A Vlak B Vlak C 

~ 
Spansport Individuele 

~ 
Spansport lndividuele 

sport sport 

~----------~------------r--------------~ 
Watersport Administrasie Geriatriese Ontspanning 

en Bestuur gimnastiek 

Sportklasse by Sportkommunikasie 
sko 1 e en sport= 
skole vir spesi= 
fieke sportsoor= 

te 

F!GUUR 3 NAT HOLJ.IANSKOOL VIR AFRIGTERS EN INSTRUKTEURS 

Ins truk teurs 

Kl inieke 

.Skeidsregters Sosiale 
kursusse 

1 
Kursusse 

(Instrukteurs) 



strukteurs deurloop nie, maar die toelatingseksamens moet 

eers geslaag word. 

Na voltooiing van die vlak A-kwalifikasie is daar nie 'n 

toelatingseksamen nie, maar die personeel beveel aan of 

die afrigter met verdere opleiding kan voortgaan. In hierdie 

geval bestaan daar drie moontlikhede, naamlik dat die kandi= 

daat ni e aanbevee 1 word ni e, dat hy aanbevee 1 word maar 

n~ ekstra afrigtingservaring of dat die individu dadelik 
met vlak B-opleiding kan voortgaan. Indien 'n toelatings= 

eksamen nie geslaag word nie, kan die individu die vorige 

kursus herhaal of die afrigtingsveld inbeweeg. 

Kandidate kan in meer as een sportsoort kursusse bywoon 

en dus in verskeie sportsoorte op die verski~lende opleidings= 

vlakke, as afrigter kwalifiseer. 

Die opleiding word deur die drie departemente van die skoal 

vir afrigters en instrukteurs waargeneem en die aspekte 
wat tydens die opleiding na vore kom, word in figuur 4 

weergegee. 

Die opleidinqsmoontlikhede en -inhoude by die Nat Holman= 
skoal vir afrigters word in figuur 5 weergegee. 
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Skematies kan die op1eiding van afrigters en instrukteurs soos vo1g voorgeste1 word (Kanitz, 1982) 

Begin 1983 
Groepering van hoofafrigters van alle sportsoorte -
bestudeer teorie van afrigting 

kursus 

Na vo1tooiing: gekwa1ifiseerde afrigter v1ak B: 
Senior- of hoofafrigter in spesifieke sportsoort 

Geen toe1 ati ngseksamen 
3 moont1 ikhede: a) nie aanbevee1 vir verdere op1eiding 

b) aanbeveel maar eers na 'n paar jaar ervaring 
c) direk toege1aat vir verdere op1eiding 

Wag1ys - dus s1egs die bestes word gekeur 

Op1eiding vind 
een dag per 
week vir 'n 
jaar 1 ank 
p1aas 

Vl ak A: kursus vir afri gters: 
1 jaar (250 uur) ouderdom min~ 
stens 21 jaar. 

Opleiding in eie sportsoort: prakties en teoreties, 
tesame met 80 uur al gemene sportwetenskap. 

Na kursus 1 jaar praktiese ervaring Na voltooiing: gekwalifiseerde afrigter vlak A. 

Toets persoon 1 ike be= 
kwaamheid, leierskap, 
ervaring, vra aanbeveling 

Toelatingseksamen vereis. Indien druip, terug na vorige 
kursus, of in afrfgtingspraktyk. 

Instrvkteur - Aangebied te Wingate. 
90% gedurende somervakansie, ander 
10% gedurende jaar. 100 uur pro= 
gram ( 116 dae). Skryf eksamen- 15%-
20% van tyd. Minimum ouderdom: 16 
jaar individuele sport: 17 jaar 
spansport 

Baie aanpasbaar - aangebied om by behoeftes te pas. 
1983: 25 kursusse in ·15 sportsoorte aangebied 

Toets persoonl ike voor= 
1igting, basiese vaardig= 
heid, leierskapseienskappe 

Toe1atingseksamen vereis. lndien kandidate nie s1aag nie - terug na 
vorige kursus of in afrigtingspraktyk 

FIGUUR 4 

andidate van buite ook toegelaat 

Assistent-instrukteurs - aange= 
bied in alle dele van die land -
80 uur program. t1inimumouderdom: 
Individuele sport 15 jaar; span= 
sport 16 jaar 

Word aangebi ed in die de 1 e waar 'n behoefte is. 
Vir 1983 is 100 kursusse in verskillende sport= 
soorte bep 1 an 

DIE OPLEIDING VAN s·PORTAFRIGTERS EN -INSTRUKTEURS IN ISRAEL 
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a) ~eoartement ·lir 'ntsoannir en soortadministraSJe 

I 
llateraktiwiteite Administrasie en 

soortbestuur 

Oplefding in: 

Akti'tl1teite vir sen1orburgers 

branderry . skolesportadmfnistrasie Ollleidingskursusse vir 3kt1'H1teite 
lewensreddlng (2 vlakke) 
S'r'llemoadbes tuurders 
strandbestuurders 

,Jlak A 

~ 

Sokker• 
13asketba 1• 
'/lugbal'*" 
Handbat 
·~aterpo lo 
Manshokk ie 
(1983) 

• Elke jaar 

Individuele soort 

,.\tletiek• 
Swem• 
Tennis• 
Soks 
Judo 
Tafeltenrds 
Glmnatiel( 
Mans 
'/roue 
Stoei 
Skerm 
Gewigoptel 

c) Oeoarte!Tlent •t1r fnstrukteurs 

(mun1sipa1iteite) vir seniorburgers 
soortbestuurders by 
gemeenskapsentra 
sokkerbes tuurders 
sportbestuurders 1 n 
fabl"ieke. industriee 
( Iigas) 

Spansoort 

Sokker* 
Sasketbal 
Vlugbal 
Handbal 
·~aterpolo 
Flsieke 
fiksheid 

* Elke jaar 
Ander: 
wanneer 
nodig 

Indiv1duele soort 

Atletiek 
Swt;:TI 
Tennis* 
Judo 
Soks 
Glmnastiek 
mans 
dames 
Sport vir indfv1• 
due 

'/ersarneling '.fM top" 
afrigters uft alle. 
sportsoorte. 
Bestudeer saam dfe 
gevorderde teor1e 
van afrigting 
(1 jaar) 

Doleidingskur"" 
~= 

lktiewe ant" 
spanning 
gesondheidsk 1 ubs 
land loop 
ber1kllm 
se lfverdedf g 1 ng 

K1in1elc~ 

~ 11 e soortsoorte: 
Fiksheid en inoefening 
s·..,em• 
tennis 
boks 
judo 

. tafeltennis 
• Gimnast1ek 

dames 
mans 

~ Sokker" 
• Basketbal* 
• vlugb~l 
• Handbal 
• Waterpolo 

* Permanente semi nare -
altyd op vasgestelde 
tye, 
Andert wanneer dit 
nodig is. 

Skoc 1 sport -:n 
Oe:Jartement ·1fr 
Liggaamlike op'* 
•toeding in 1·1inis~ 
terfe 

Sportkommun ikas f e Skei dsregters Somer~ursusse •Jfr 
instrukteurs 

Sos1ale ~ursusse (publiek) 

Kontro leer 
sportsko.l e in 
't!!rski 1 le'lde 
soortsoor':e 

Joe rna If ste; 
Televiste
sportvers 1 agge• 
,..ers 

Kursusse vir 
Sokker* 
'llugbal 
Sasketbal• 
Swem 
Handbal 
Sicyfs:.C1et 
Gimnastiek 
Judo 
iolaterpo to 

* Elke jaar, 
ander '101 2 

gens behoef~ 
. ·- • tes 

Alle soortsoorte: 
Soan- en fndivi• 
duele sportsoorte. 
Ote ~nigste resi• 
densH!le lnstruk• 
teurskursus 'l'tOrd 
aan indtvidue uit 
rehabtlitasie in" 
rigtings ~an9ebied. 

! 

I 
I 
I 

! 
l 
i 

Oit is ·n paging Jm ! 
hferdie mense ·,o~e~r I 
in die samelewing opge .. 
ne2m te ~ry en word on~ 
der noukeurige 1Marne• ! 
ming aangebfed. 1 

FIGUUR 
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1 jaar pl"'ogr'llTI ·tir sport.,. 
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3 .,_eke program ·tir soort"Z" 
instrukteurs 



Eksaminering vind in sowel teoretiese afdelings (mondeling 

en skriftelik) as in praktiese afrigting plaas. Kandidate 

moet in al drie afdelings slaag. 'n Gemiddelde persentasie 

word nie bereken om aan die kandidaat 'n slaagpunt toe te 

ken a,s hy in sommige van die afdelings onsuksesvol 

was nie (Rav-on, 1982). 

Die opleiding word waargeneem deur personeellede van die 

Wingate -instituut (alle afdelings) en gespesialiseerde af= 

rigters (ook uit die buiteland) wat op uitnodiging onderrig 

waarneem. 

Voors i eni ng word di kwe l s gemaak vir ouer, ervare afri gters 

om op 'n bepaalde kwalifikasievlak erkenning te kry. Die 

Israeli's .streef daarna dat alle afrigters gekwal ifiseerd 
sal wees. 

Sportopleiding kom ook voor in die leergange van onderwys= 

studente in L iggaamlike Opvoedkunde, aangesien sportonderrig 

wat in die skoo ll eergange voorkom deur die onderwysers be= 

hartig word. 'n Driejaardiploma, of 'n vierjaargraadkursus 

(BA, LO) kan in samewerking met die Tel Aviv-universiteit 

gevolg word. 

Op versoek van die sportfederasies word wanneer die be= 

hoefte bestaan,klinieke in die verskillende sportsoorte·aange= 

bied: Gedurende 1982 is elf klinieke in agt verskillende 

sportsoorte vir 650 deelnemers aangebied. 

duur van een tot drie dae (Kanitz, 1982). 

Die klinieke 
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4.2.3.3 Verskillende instansies waar afrigting plaasvind 

en die vlakke van deelname 

a) Sportafrigting op skoolvlak 

Alle skoolkinders deurloop twee tot drie periodes liggaam= 

1 ike opvoedi ng per week. Di egene wat sportta 1 ente open= 

baar, ontvang sport as vak (a 1 gemene sportbedrywi ghede) 

en daar bestaan ongeveer vyfti g sko 1 e in Is rae 1 waar 
eksamen in sport geskryf word. Belowende sportlui kan ver= 

der naskoo 1 s by 'n sportskoo 1 onderri g in hu 1 besondere 

sportsoort ontvang. Skole uit 'n bepaalde area kom 
op h sentrale punt bymekaar vir hierdie onderrig. In= 

terskoolkompetisies is baie belangrik (Rav-on, 1982). 

b) Sportafrigting na skoolopleiding 
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In Israel bestaan vyf universiteite, twee tegniese kol= 

leges en talle onderwysopleidingskolleges. Hierdie 

inrigtings hou gereeld kompetisies teen mekaar. 

Verder vind afrigting op klubvlak en nasionale vlak 

plaas. 

Kompetisiesport in Israel word op 'n vrywillige, onaf= 

hanklike basis georganiseer. Die meeste aktiwiteite 

word gereel deur nasionale sportklubs wat takke ·in alle 

dele van die land het. 

Klub- en nasionale· spanne maak van die gel'iewe te 

Wingate vir oefenkampe gebruik. 



Die magte gee n i e vee 1 aandag a an sportafri gt i ng ni e, maar 

die verskil1ende afdelings in die weermag ding tog teenmekaar 

mee. 

Die meeste van die sportafrigters en instrukteurs werk nie 

vo ltyds as sportafri gters n i e. Enke 1 e sportsoorte, soos 

byvoorbee1d sokker en basketbal het afrigters vir hu11e 

eerstespanne. Die meeste afri gters en i nstrukteurs werk 

gedurende die middae of oar naweke en is gevolg1ik deeltyds 

in diens (Sports and Physical Education Authority, 1981:3). 

Ba i e 1 i ggaam 1 ike opvoedi ngsonderwysers wat oak as afri gters 

opge 1 ei is, is betrokke by sportafri gt i ng in sportsentra 

en sportklubs. 

Sokkerafrigter~ op nasionale vlak kan tot 30 000 Amerikaanse 

dollar per jaar verdien en die betaling kom dan af tot by 

10 000 dollar of selfs 1 000 dollaG afhangende van die vlak 

van afrigting (Rav-on, 1982). 

Die Wingate-instituut het ska1e opgestel wat met die kwa1ifi= 

kasies korreleer en h afrigter is geregtig om betaling val= 

gens sy kwalifikasie vir sy dienste te eis (Kanitz, 1982). 

Dit gebeur egter dat as gevolg van omstandighede die afrig= 

ter minder of meer ontvang. In gevalle waar die vergoeding 

wat die afrigter vra te hoog is as gevolg van h tekort aan 

afri gters, rig die sportfederas i es versoeke a an die afri g= 

terskoo1 om die opleiding van afrigters (Kanitz, 1982). 

Die afrigter se beroepsekuriteit hang nou saam met die 

prestas i e van sy span en na agtereenvo 1 gende neder 1 ae kan 

hy mak1ik sy afrigtingsopdrag verloor (Rav-on, 1982). Die 

grootste persentasie afrigters in alle sports_oorte is tans 

125 



mans, naamlik negentig persent en mans neem ook gereelder 
aan sport deel as dames, tagtig persent teenoor twintig 

persent. Sportafrigtingsposte in Israelis skaars, soveel so 

dat as van die personeellede te Wingate te lank uit hul 

poste afwesig is (as gevolg van studie byvoorbeeld) dit 

gevu 1 word deur i em and anders, tensy die regeri ng die poste 

bevries (Rav-on, 1982). 

Die Sport en Liggaamlike Opvoedkunde Owerheid finansier 

tot tagtig persent van die opleidingstelsel te Wingate; 

Die res van die onderrigkoste word deur die studenteafrigters 

self voorsien. Die Wingate-instituut is verantwoordelik 

vir die salarisse van sy personeellede. Deelnemers aan 

die verskjllende opleidingskursusse is ook verantwoordelik 

vir hulle eie reisonkostes. Aangesien die kursusse hoofsaak= 

lik gedurende vakansietye en naweke aangebied word, maak 
dit nie inbreuk op verlofvoorregte nie. 

4.3 KANADA 

4.3.1 Inleiding 

Nadat die Kanadese span by die 1968-0limpiese Spele baie 
swak gevaar het, het die Kanadese regeri ng bes 1 uit om 'n 

diepte-ondersoek na sport te laat instel. Die verslag van 

hi erdi e ondersoek is in 1969 . voorge H~. Verskei e aspekte 

ten aansien van sportafrigting het na vore gekom: 

126 

i) Sportafrigting as n beroep het nie bestaan nie. 

Baie min mans en dames het beroepsmoontlikhede in 

afrigting gesien en min goedbetalende afrigtingsposte 



was beskikbaar. 

ii) Die Liggaamlike Opvoedkundeleerplan het nie in besonder 
voorsiening gemaak vir die opleiding van studente 

as afrigters nie. 

iii) Onderwysers wat op skoo l die lei ding in sport moes 

neem, was nie voldoende daarvoor toegerus nie. 

i v) Kanadese sport het ba i e sterk gesteun op die hu l p 
van vrywilligers vir wie daar geen of baie min geleenthe= 

de was om die nodige opleiding te ontvang. 

v) Die gebrek aan effektiewe sportleiding was veral op= 

vallend by die jonger sportlui (Rea et al., 

1969:61). 

"Ei ner der we sent lichen Anzatzpunkte best and in der syste= 

matischen Reformierung des Trainersystems" (KrUger, 1980:94). 

Om dit te kan realiseer, is die Afrigtersvereniging van 
Kanada in 1970 gestig. Alhoewel Kanada tydens die Olimpiese 

Spele in Montreal in 1976 nog swaar geleun het op internasio= 

nale afrigters, is al meer aandag gegee aan die opleiding 

van eie afrigters en tekens van welslae is alreeds opgemerk, 

onder andere toe die Kanadese Dameshokkiespan wat tiende 

gekeur was vir die W@reldbekertoernooi in Kuala Lumpur (1?83) 

tweede, n& Holland (eerste gekeur) ge~indig het*. 

4.3.2 Sportwetenskap 

Kanada het besef dat hulle nie ten aansien van wetenskaplike 
ipoefeningstegnieke, vaardigheidsontwikkeling, afrigting, 

* Die afrigting in hierdie geval is waargeneem deur h dame 
verbonde aan die universiteit van Toronto en h Kanadese 
burger: Sy is ook aangewys as die beste <1fri gter van 
die toernooi. 
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voorkoming van beserings en bestuur met die res van die 

sportwereld sou kon tred hou, tensy: 

i) 'n stelsel antwerp word om die navorsingswerk wat reeds 

gedoen is, te interpreteer; 

ii) eie navorsing aangepas word by besondere behoeftes, en 
iii) ~ sisteem antwerp word waardeur beskikbare inligting na 

die afrigters, leiers en atlete deurgevoer kan word. 

Goeie navorsing word tans deur die universiteite gedoen 

( Ba 1 es , 1982) . 

Ten aansien van die mediese sorog en toesig by veral nasionale 

spanne, was daar baie tekortkominge. Kanadese sportlui was 

hoofsaaklik aangewese op die welwillende samewerking van me= 
did. Hierdie medici moes dikwels hulp verleen ten koste 

van hul eie praktyk, aangesien daar geen dokter in Kanada is 

wat van sportmedisyne ~ bestaan kan maak nie. Die stig~ing 
van 'n l<anadese Sportmedisynevereniging is aanbeveel. Die 

hooftaak 0 van hierdie vereniging is die mediese toesig oor 
sportaktiwiteite in Kanada en 0 

internasionale kompetisie. 
van nasionale ospanne "in 

Sportnavorsing is aangemoedig deur middel van beurse wat 

toegeken is. Die Kanadese le baie klem op praktiese, bruik= 

bare navorsingsresultate wat toegespits is op besondere 
behoeftes, soos byvoorbeeld die voorkoming van sportbeserings, 

beskermende apparaat (byvoorbeeld in yshokkie), inoefenings= 

metodes, die verhouding van sportprogramme tot ouderdom, 
terapeutiese metbdes en die beste voeding vir die atleet. 
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Die Kanadese Vereni gi ng vir Sportwetenskappe pub 1 i seer 

sedert Januarie 1976 kwartaaliks h tydskrif* waarin artikels 

oor alle aspekte van die sportwetenskappe gepubliseer word. 

4.3.3 Die professionalisering van sportafrigting 

4.3.3.1 Die beheer en koHrdinering van afrigting 

Die afrigtingsvereniging van Kanada is 'n organisasie wat 

nie op winsbejag ingestel is nie en wat by die federale 

regering onder die departement Sport Kanada ingeskakel is. 

Die Kanadese regering het hierdie vereniging aangewys as 

die amptelike nasionale organisasie wat verantwoordelik 

is vir die ontwikkeling van 'n effektiewe afrigtingstelsel. 

Tans is 35 persone in die vereniging werksaam,waarvan sommige 

kundiges is en ander klerklike werk verrig. 'n G1·oot sterk= 

punt van hierdie vereniging is gelee in die sentraalgeorgani= 

seerdheid daarvan. 

Die afrigtingsbeleid word deur die federale regering onder= 

steun en op provinsiale en lokale vlakke deurgevoer. Hierdie 

vereniging werk ook saam met die verskillende sportliggame, 

sodat daar koordinasie is op alle regeringsv·lakke en 

verskillende sportsoorte. Aangesien openbare vondse ge= 

bruik word, geniet die stelsel ook die ondersteuning van die 
publiek. 

* Canadian Journal of Sport Sciences. 
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Die afrigtingsvereniging bestaan uit verskillende departe= 
mente en in elke departement is kundiges om die verskillende 

vertakkinge van die afrigtingsprogram te organiseer. Indivi= 

duele afrigters kan by hierdie vereniging aansluit. Volle 

lidmaatskap is teen 16 dollar per jaar aan a11e afrigters 

wat reeds 'n kursus in die nasi on a 1 e serti fi seri ngsprogram 
deurloop het, beskikbaar. Gedeeltelike lidmaatskap is ook 

a an ander afri gters, teen 16 do 11 ar besk i kbaar, a l het hull e 

nog nie van die kursusse deurloop nie. 

Voordele wat hierdie lidmaatskap bied is dat literatuur 

geree 1 d a an die' afri gters besk·i kbaar geste 1 word*, en vo 11 e 

lede kan ook ander afrigtingsmateriaal by die afrigtings= 

vereniging teen afslag aankoop. 

Die name van a 11 e ·afri gters wat kursusse van die afri gters= 

vereniging geslaag het word op 'n nasionale register (databank) 

gehou. Daar is tans meer as 4 000 van hierdie geregistreerde 

afrigters wat op 'n vrywillige basis onder die amateursportlui 

van·Kanada werksaam is. 

Slegs die sportsoorte wat inskakel by die nasionale sertifise= 

ri ngsprogram ontvang fi nans H~ 1 e steun van die staat. Tans 

is daar ongeveer sesti g sportsoorte wat by hi erdi e projek 

betrokke is. 

* i ) 

i i ) 

iii ) 

iv) 
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'n tweemaandelikse afrigtingstydskrif ("coachin~r 
Review") 
'n vrystelling deur die sportdokumentasiesentrum 
( 

11 SIRC recommends" ) 
'n sportwetenskaplike tydskrif wat jaarliks die be= 
langrikste sportwetenskaplike inligting saamvat 
("Coaching Science ·update") 
'n brosjure waarop alle hulpmiddels soos films, sky= 
fies ensovoorts wat vir sportafrigting beskikbaar is, 
aangegee word ("Select Sport catalogue"). 



Die samewerking tussen die sport1iggame en die afrigtersvereni= 

gi ng is tans goed en kommun i kas i e word oak vergemak 1 i k as 

gevo1g van die feit dat die administratiewe kantore van 
ongeveer sestig amateursport1iggame in diese1fde gebou as 

die van die afrigtersvereniging in Ottowa gevestig is. 

Samewerking met sportsoorte wat in eie reg nog nie vee1 

aan die op1eiding van hulle afrigters gedoen het nie, was 

aanvank 1 i k beter as met die sportsoorte wat reeds oor 'n 

lang periode die afrigting van hu1 eie afrigters waargeneem 

het. 'n Sportsoort wat ba i e sterk staan in Kanada, naaml i k 

yshokkie, het eers gedurende 1982 na baie samesprekings 

tussen die betrokke admi ni strateurs by die op 1 ei di ngskema 

ingeskake1. 

Daar best a an ni e wetgewi ng wat 'n afri gter verbi ed om af 

te rig tensy .. hy of sy oor die nodige kwa1ifikasies be= 

skik nie. In hierdie verband maak die Kanadese afrigters= 

vereniging staat op nasionale sport1iggame om hulle 

afrigters te motiveer om die nodige kwalifikasies te behaal 

(Wood, 1982). 

4.3.3.2 Die op1eiding van afrigters 

Aan die begin van 1970 was die ge1eenthede vir die formele 

op 1 ei d·i ng van afri gters ba i e beperk en daar was ba i e min 

professione1e afrigtersposte in Kanada. Opleidingsge1eenthede 

Het sedertdien verbeter. Sommige universiteite bied kursusse vir 

die op1eiding van afrigters aan en aan 'n universiteit kan se1fs 

'n meestersgraad in sportafrigting verwerfword. Die studente vo1g 

die teorie by die universiteit en vir praktiese werk doen hulle afrig= 
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ting. Verder word byvoorbee1d ook vir die aanbieding van 

sekere sportsoorte aan voorgraadse 1 i ggaaml ike opvoedkunde 
studente gebruik gemaak van hand1eidings wat vir ople1= 

ding van afriqters gebruik word (Wood, 1982). Wanneer 
L i ggaaml ike Opvoedkunde gegradueerdes wil kwa 1 ifi seer vir 

afrigtingsertifikate, word hulle van vlak I-teorie vrygestel 

en kan by·vlak II begin. 

Die afrigtersvereniging is die sleutelorganisasie in Kanada 

vir die opleiding van afrigters. Die op1eiding van afrigters 

en daarmee saam die beywering vir die voorsiening van hu1p 

sodat afrigters vergoed kan word, is van hoe prioriteit 

vir die afrigtersvereniging. Verskeie projekte word deur 

die afrigtersvereniging van stape1 gestuur om afrigters 
op te lei en om opleiding moontlik te maak, naam1ik: 

i) reedsgenoemde afrigtersopleiding 

ii) die nasionale assistentafrigtersprogram 

iii) beskikbaarste11ing van afrigtingsbeurse en 
iv) die jaarlikse seminaar en afrigtingseminare 

Laasgenoemde drie opleidingsprogramme is direk gerig op 

topsportafrigters. 

a) Die afrigtersopleidingsprogram 
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In hierdie program word vir vyf verskillende kwa1ifikasie= 

vlakke voorsiening gemaak. In tabe1 1 word die v1akke 

tesame met die v1ak waar afgerig kan word asook die 

ondersteunende programme aangedui. 



,_. 
w 
w 

TABEL 1 n Oorsig van die afrigtersopleiding, die vlakke van afrigting en die ondersteunende programme 
(Bales, 1982) 

1 Afrigtingsvlak I II III IV v 
lokaal lokaal/streek provinsiaal nasi onaa l internasionaal 

Opleidingspro= sertifisering ,~ertifisering sertifisering sertifisering sertifisering 
gram vl ak I vl ak II vlak III vl ak IV v l ak. V 

vakleerlingskap nasionale semi= 
naar 

Ondersteunings= Provinsiale ondersteuning Nasionale ondersteuning 
programme 

Salarisse en honoraria vir provinsiale, streeks- i) aan nasionale sportliggame vir: 
en klubafrigters * salarisse en reiskostes van 

nasionale afrigters 
* klubprestasies 
*· streeks-/ dee 1 afri gters 
* honoraria 

i i ) aan universiteite vir ondersteu= 
ning a an sportontwikkelingsen= 
tra 



In 1974 is die eerste formele kursusse aangebied en 

sedert 1977 beheer die Nasionale Sertifiseringsraad, 
verteenwoordigend van die federale-, provinsiale en 

streeksregerings en die nasionale-, provinsiale- en 

streekssportliggame, tesame met die Afrigtersvereniging 

van Kanada, hierdie program. 

Beide die afrigtersvereniging en verskillende sport= 

soorte is verantwoordelik vir die opstel van handleidings 

wat vir die opleiding gebruik word. 

Die afrigtersvereniging is verantwoordelik vir die teorie= 

handleidings op die eerste drie vlakke en behandel basie= 
se aspekte wat van toepass i ng op a 11 e sportsoorte is, 

terwyl verskillende sportsoorte tegniese handlei= 
dings op d·ie onderskeie vlakke moet saamstel. Die.prak= 

tiese deel van die opleiding word oak deur 

lende sportsoorte behartig. 

verskil= 

~ Bedrag van $18 000 word aan sportsoorte beskikbaar 
gestel om vir die samestelling van die handleidings te 

gebruik. Die afrigt~rsvereniging het oak 'n handleiding 

gepub 1 i seer waari n 1 ei ding gegee word ten aans i en van 

die samestelling van die handleidings*. Die verskillende 

sportsoorte bepaal volgens eie behoeftes die hoeveel= 

heid tyd wat vir praktiese opleiding vereis word. 

* Coaching Association of Canada, 1979, Publishing a manual, 
Ottowa: C .. A.C. 
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Vlakke IV en V verskil ·van die eerste drie, aangesien 

die opleiding op hierdie vlak die verskillende sportsoor= 

te se verantwoordelikheid is*. Op hierdie vlakke word 

ook nie spesifieke afrigtingskursusse aangebied nie. 

Tabel 2 stel die vyf verskillende opleidingsvlakke voor, 

met instansies wat verantwoordelik is vir die impl~= 

mentering daarvan, asook die hooffokuspunte, en 

die tydsduur verbonde aan die onderrig van die verskillen= 

de vlakke. 

Tabel 3 weergee h oorsig van die sportsoorte met goedge= 

keurde tegniese programme en die vl ak tot waar hulle 

reeds gevorder het met die implimentering daarvan. 

b) Die nasionale assistentafrigtingsprogram 

Die doel met hierdie program is om meer nasionale en 

internasionale afrigters in Kanada te help oplei, 

en om:sportlui vir internasionale kompetisies voor te 

betei. Toekennings van 15 000 Kanadese dollar word jaar= 

liks beskikbaar gestel sodat hierdie assistentafrigters 

voltyds in hulle besondere sportsoorte saam met h nasio= 

nale afrigter kan werk (Bales, 1982). Die assistentaf= 
rigter volg 'n individuele opleidingsprogram. Hieronder 

kan sowel verskeie kursusse op meestersgraadvlak aan 

h universiteit in Kanada of die buiteland ingesluit 

.wees, as praktiese afrigting. Die assistentafrigter== 

* Die handleidings word in h ringl§er ingebind sodat 
nuwe inligting stelselmatig bygevoeg kan word. 
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TABEL 2 

Vlak 
No. 

I 

II 

III 

IV 

Opleidingsvlakke, instansies verantwoordelik vir irnplimentering, hooffokuspunte en 
tydsduur vir onderrig (CAC, 1983) 

Afdeling Verantwoordelikheid Hoof fokuspunt Ure 
van irnplementering Teorie Tegnies Prakties 

(minimum 
ure) 

Provinsiale/ Fundarnentele Daaglikse 14 8 1 jaar 
Streeksregerings aspekte oefening/ 

Seisoen= 21 12 3 jaar 
program 

en 

Tegnies Provinsiale en 
en Streeksportliggarne Ontwikkeling . Jaarprogram 25 26 5 jaar 
Prakties 

Federale Nasionale . Nasionale Al drie afdelings volgens 
Regering en individuele behoeftes van 
en Internasionale Multi-seisoen sportsoorte 
Nasionale prestasie 

~eplanning Sport 1 i gg arne 
en Internasio= Nasionale 
afrigtersvereni= naal 
ging 



I 

I 

TABEL 3 SPORTSOORTE 1·1ET NASIONALE GOEOGEKEURDE TEGNIESE PROGRAI-1 EN DIE VLAK WAARTOE HULLE REEDS 
GEVORO~R HET (CAC. 1982) 

SPORT V1 ak 1 V1ak 2 V1 ak 3 V1ak 4 V1 ak 5 
.--·--

Boogskiet X x X 
P1uimba1 X X X 
Bofba 1 X X 
Basketba1 X X 
Ro1ba1 (5 pen) X 
Ro1ba1 (10 pen~ 
Boks X X 
Kana X 
Krieket 
11 Curl ing 11 

X X X 
Fi etsry X X 
Ouik X X 
Perdry X 
Skerm X X 
Ve1dhokkie (M) X 
ve 1 dhokk i e (D) X X X 
Fi guurskaats X 
Amerikaanse voetba1 X X X X 
Gimnastiek X X 
Handba 1 X 
Handba 1 (span) X 
Yshokk i e X X X 
Judo X 
Lacrosse X X 
Ve1dro1ba1 X X 
Moderne ri tmi ese 
Orientering 

gimnastiek X X 

Va1skermspring X X 
Racquetba 1 X 
Ringtennis X 
Roei X X X 
Rugby X X 
Ski et 
Ski (A1piese) X X X 
Ski (Eiekeuse) X X 
Ski ( spronge) 
Ski (Land1oop) X X 
Sokker X X X X 
Sagteba1 X X 
Spoedskaats X X 
Muurba 1 X X X 
S><em .X X 
Ges i nchroni seerde swem X X X 
Tafe1tennis X X 
Tennis X X 
At1etiek X 

Spronge X 
Worpe X 
Nae 11 ope/hekk i es X 
medi urn- en 1 angafstand X 

Trampo1ien X 
V1ugba1 X X X 
Waterpo 1o X X X 
1·/atersk i X X 
Gel<igopte1 X X 

j Stoei X X 
Sei1boot X X X 
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program gee aan sportliggame die geleentheid om ervaring 
op te doen in die opleiding van hoevlakafrigters en 

dit behoort ook aan die sportliggame Teiding te gee 

ten aansien van die samestelling van die vlak IV en 

V afrigtersertifiseringsprogramme. 

c) Studiebeurse vir afrigting 

Die beskikbaarstelling van studiebeurse vir afrigting 

gee a an Kanadese afri gters die ge 1 eenthei d om tot op 

meestersgraad- of doktorsgraadvlak ten aansien van sport= 

afrigting op die topsportvlak te vorder. Hierdie studie= 
beurse word deur die departement Sport Kanada, beskikbaar 

geste 1. Gedurende 1979/90 is nege sodani ge beurse 

ter waarde van $2 500 elk (ongeveer R2 500,00) beskikbaar 

gestel. 

d) Nasionale seminare. 
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Seminare vir nasionale afrigters word jaarliks aangebied 

ten einde die topafrigters in die land die geleentheid 

te gee om op hoogte te kom van die nuutste ontwikkelinge 
ten opsigte van sportafrigting en ook om gemeenskapl ike 

prob 1 erne te bespreek. Sommi ge pro vi ns i a 1 e sport 1 i ggame 

bied ook periodiek studiegroepe aan en tydens sulke 

byeenkomste word bepaalde afrigtingsaspekte in diepte 

bespreek (Wood, 1982). 



4.3.3.3 Vlakke van deelname en instansies waar afrigting 
'ol aasvind 

a) Sport in die skole 

.Alhoewel die federale regering die nasionale sportafr1g= 

tingsplan ondersteun, het hulle geen beheer oor 

skole of skoolbeleid nie. Sportafrigting op skoal 

word hoofsaaklik waargeneem deur die liggaamopvoedingon= 

derwysers en enkele klubafrigters. Van hierdie onderwy= 

sers beskik oor byvoorbeeld die vlak I-afrigterserti= 

fikaat. Skoolsport in Kanada beklee egter nie so 'n 

belangrike plek as in Suid-Afrikaanse skole nie (Macken= 

zie, 1982). Tog word dit beskou as die beginpunt vir 

die aanleer van sportaktiwiteite. Belowende sportlui 

sluit dikwels by klubs aan vir individuele afrigting. 
Onderwys va·l onder die beheer van die provinsies. 

Nogtans is in die verslag van die sportondersoek aanbe= 

veel dat: 

i) die regering sy invloed moet gebruik om die rol van 

sport in die liggaamlike opvoedingleerplan uit te 

bou; 

ii) die regering h eenheid van goeie sportlui en af= 

rigters beskikbaar moet stel om behulpsaam te wees 

vir afrigting by skole en 

iii) dat beurse aan belowende sportlui toegeken moet 

word sodat hulle 'n spesiale inoefeningsprogram 

kan volg. 
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b) Sport aan Kanadese Universiteite 

Sport word aan Kanadese universiteite as deel van die op= 

voedingsprogram beskou. In 'n verslag oar sport aan Kana= 
dese universiteite, wat in 1974 saamgestel is, is aanbeveel 
dat die sportafdeling van universiteite by dfe liggaamllke 

opvoedkunde-eenheid ingeskakel moet word en dat die koste , 

benodig vir sport deur die universiteit self uit eie fondse 
voorsien moet word (Matthews, 1974:14). Aandag wordgegee 
aan massadeelname en kompetisiesport op klubvlak. Inter= 

universitere kompetisies vind gereeld plaas en studente= 

spanne word gereeld saamgestel. 

Sekere spansportsoorte is sterker aan die universiteite 

as by gewone klubs, soos byvoorbeeld basketbal, vlugbal 

en dameshol<k i e. Die beste geri ewe en afri gt i ng 

word gevolglik in hierd·ie verband by die universiteite 

aangetref. 

c) Sport in die magte 

In Kanada bestaan geen ste l se 1 van verp 1 i gte mil i tere 

diens nie. ·Individue kan egter aansluit by die leer, 
maar sport speel nie 'n belangrike rol nie. Georganiseerde 

sport is nie geslaagd nie, alhoewel programme vir 

fisiel<e fiksheid wel bestaan (Bales, 1982). 

d) Sport vanaf klub tot nasionale vlak 
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Op die algemene klubvlak is massadeelname belangrik 

en alhoewel toesig en afrigting vir elkeen nodig is, 



word nie baie ten aansien van prestasies verwag nie. 

By topsportdeelname is gespesialiseerde kennis en baie 

tyd nodi g. Sommi ge sportsoorte fi gureer sterker 

by gewone klubs as by die universiteite. Dit is hoofsaak= 

lik individuele sportsoorte soos swem en atletiek. 

Die klubs lewer gewoonlik die beste presta= 

sies in hierdie sportsoorte. 'n Stelsel ·;s ontwikkel 

waarvolgens potensiele kampioene vroeg geidentifiseer 

word. Aan hulle word gevorderde afrigting en voldoende 

kompetisies voorsien. Die ideaal is dat daar in soveel 

moontlik sportsoorte nasionale spanne sal wees met voort= 

durend ruimte vir nuwe toevoegings. Voor belangrike 

byeenkomste trek hi erdi e spanne in oefenkampe sa am en 

oefen dan onder leiding van die nasionale afrigter en 

dikwels ook ~ assisten(afrigter. 

4.3.3.4 Die status van die sportafrigter 

Afrigting as sodanig is tans nie 'n volwaardige beroep in 

Kanada nie. Hi er moet genoem word dat swem een van die 

wei ni ge sportsoorte is wat daari n kon s l aag om 'n afri gters= 

professie deur die land te vestig. 'n Swemafrigter verdien 

tussen $20 000 en $40 000 dollar per jaar en dit vergelyk 

goed met hoerskoolonderwysers in Kanada .. 

In sommige sportsoorte soos Alpynse ski word deeltydse 

afri gters op 'n kontrakbas is gehuur. By fi guurskaats word 

ook profess i one 1 E) afri gters aangetref, maar dan hoofs aak l i k 

op die basis van bepaalde lesse teen betaling. 
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· Die grootste belemmerende faktor is die gebrek aan finansiele 

steun aan nasionale afrigters. Die nasionale afrigters 

is gewoonlik betrokke by~ ander voltydse. beroep. ~ Nasionale 

afrigter beklee byvoorbeeld ~ professoraat aan ~ universiteit 

en gedurende die universiteitsvakansie gedurende die somer= 

maande is hy voltyds in diens van· 'n nasionale sportliggaam 

as nasionale afrigter (Bales, 1982). 'n Groot beperking 

op die uitbreiding van die assistentafrigtersprogram is 

die gebrek a an vo 1 tydse afri gtersposte vir di egene wat die 

program voltooi het. Die outoriteite besef egter dat as 

Kanada werk 1 i k die kwa 1 iteit van die sportprogramme wi l 

verbeter, gekwalifiseerde sportleiding nodig is en hierdie 

afrigters moet die geleentheid gegun word om in hulle beroep 

te werk. Professionele afrigting moet aan die nasionale 

sport 1 ui voors i en word, i ndi en prestas i es verder moet verbe= 

ter. 

Intussen bly die maatstawwe waaraan die kwaliteit van die 

afrigter gemeet moet word, die \~elslae wat hy behaal " .•. 

if he fails to produce he can be fired after the results 

are assessed by the executive of the specif·ic sport asso= 

ciation" (Rea et al., 1969:68). 

Die aanstelling van nasionale afrigters in die verskillende 

sportsoorte is die verantwoorde 1 i khede van die onderskei e 

sport 1 i ggame self. Onderhoude word met kandi date gevoer. 

By hierdie onderhoude is ook verteenwoordigers van die 

afrigtersvereniging en Sport Kanada. 

Voordat die afrigtersertifiseringsprogram in werking getree 

het, was daar wel afrigters wat unieke bydraes gemaak het, 
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waaronder van hulle as nasionale afrigters aangestel is. 

Sodat die kwalifikasie en die status van die afrigter kan 

korre leer, word daar tans 'n samevatt i ng van vl akke II en 

III (teorie) gemaak en sodra die reeds erkende afrigter 

die eksamen oar hierdie werk geslaag het, word die nodige 

kwalifikasies outomaties op datum gebring en sodanige individu 

kan dan voortgaan met algemene afrigtingswerk op vlakke 

IV en V. 
Die Departement Sport Kanada voorsien die finansies aan 

sportliggame om die nasionale afrigters te vergoed. Dit 

is moeilik om h algemene beleid hier te formuleer, aangesien 

dit in die geval van verskillende sportsoorte verskil en 

die kontrakte van hierdie afrigters dus verskil. 

Uit die algemene Kanadese begroting word 40 miljoen dollar 

{40 miljoen rand) aan sport bewillig. Al het Kanada tans 

finansi~le probleme, vorm hierdie bedrag maar h klein persen= 

tasie van die totale begroting. 

Van die 40 mil joen dollar word ti en mil joen a an rekreas i e · 

en fiksheidsprogramme bewillig, terwyl die res aan die ver= 

ski 11 en de afde lings van sport bestee word, soos byvoorbee l d 

nasionale kompetisies, salarisse en afrigting. Die afrigters= 

vereniging bestee die Kanadese dollar as volg: 

30,2% Afrigterskwalifikasie, 22,4% vir die samestelling 

en verspreiding van materiaal, 11,4% Administrasie, 9,8% 

Dokumentasiesentrum, 9,4% die bevordering van gevorderde 

afrigting, 6,6% spesiale projekte, 6,5% Tegniese ontwikkeling 

en 3,7% publikasies en kontak tussen die sportliggame. 
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4. 4. DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA (.V S A 11) 

4 .4.1 Inleiding 

Die Verenigde State van Amerika het die ekstensiefste skoal= 

spor.tsisteem in die wereld en daarmee saam ook 'n baie eksten= 

siewe professioneel-kommersi~le sportstelsel. Die totale 

uitgawe a an hoerskoo 1-, ko ll ege- en uni vers i tei tsport bel oop 

baie meer as die uitgawes van enige regeringsondersteunde 

sportstelsel in die wereld. Daar is miljoene sportlui onder 

die hoerskoolleerlinge in die V.S.A., veral ·in Amerikaanse 

voetba l en basketba l, maar ook in die k lei ner sportsoorte. 

Hierdie miljoene sportbeoefenaars tesame met duisende betaalde 

afrigters vorm die piramidebasis van 'n topsportpiramide 

waar goeie prestasie die enigste maatstaf is om bo uit te 

kom (Gilbert, 1980:56-57). 

Suksesvolle hoerskoolafrigters word hoofafrigters aan kolleges 

en universiteite en wanneer hulle hier suksesvol is, word 

hulle professionele afrigters. Sportlui volg ook ongeveer 

dieselfde ontwikkeling totdat hulle as professionele sportlui 

baie geld met hulle afrigting verdien. 

Behalwe voetbal en basketbal, is bofbal verder 'n belangrike 

profess i one l e sportsoort, terwyl sportsoorte soos yshokk i e, 

perderes i es, boks, gho lf, tennis en sokker ook profess i onee l 

beoefen word. 

Na die Twe~de Wereldoorlog het nie alleen professionele sport= 

soorte gegroei nie, maar ook amateursport het bo verwagting 

vinnig ontwikkel (Spears, 1978:265). 
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Die Amerikaanse prestasiesportsisteem is soos geen ander 

nie, outonoom en op sigself aangewese. Selfs die Unie van 

Sowjet Sosialistiese Republieke (USSR) of die Duitse Demokra= 

tiese Republiek (DDR) wat ten aansien van wedstrydsport 

nie geneig is tot samewerking nie, voldoen meer aan die 

internasionale eise as die VSA. 

Die amateursportsoorte is egter grotendee l s met betrekk i ng 

tot organisasie en alle fasette van afrigting aan hulle= 

self oorge l a at. Die VSA, soos ook bai e ander l ande, is 

bekommerd oor die stand van amateursport in hulle land. 

Die agteruitgang word vera l gemerk op 'n wye vl ak i nterna= 

sionale en Olimpiese sportsoorte (Gilbert, 1980:57). 

'n Bydraende faktor tot die agteruitgang in amateursport 

kan gevind word in die feit dat daar geen gekoordineerde, 

sentraal georganiseerde beleid ten aansien van sportafrigting 

in die VSA is -nie. Dit is die geval ten spyte van die feit 

dat waardevolle bydraes met betrekking tot die sportwetenskap 

deur Amerikaners gelewer is. 

4.4.2 Sportwetenskap 

Navors i ng in sport word oor 'n wye terrei n in die VSA onder= 

neem. Daarvan getuig talle wetenskaplike artikels wat 

in tydskrifte en boeke gepubliseer word en ook suksesse 

wat i nd 1 vi due 1 e at l ete deur mi dde 1 van weten= 

skaplike inoefeningsmetodes behaal. Die navorsing 

en die. toepassing van die resultate vind egter ge'i"soleerd 

plaas, sodat daar in baie gevalle duplisering van navorsing 

is, terwyl die teoretiese bevindinge in ander gevalle nooit 

145 



in die praktyk toegepas word nie. 

In hierdie opsig gebeur dit gereeld dat van die Oosbloklande 

die resultate van basiese sportnavorsing wat in die Weste 

gedoen is, oorneem en prakties implimenteer (Burton, 1982). 

Heelwat sportnavorsing word tans deur die universiteite 

onderneem. By die Universiteit van Illinois te Urbana

Champaign besk i k die L i ggaaml ike Opvoedkundedepartement 

oor vier navorsingslaboratoria en h rekenaar. Die laboratoria 
word gebruik vir navorsing in biomeganika, motoriese gedrag, 

fisieke fiksheid en terapeutiese oefeninge. 

Groeiende belangstelling in die sportwetenskap het gelei 
tot die stigting van professionele verenigings vir onder 

andere sportpsigologie en liggaamlike aktiwiteit (1966), 

sportfilosofie (1972), sportgeskiedenis (1973) en sport= 

antropologie (1974-75). Hierdie verenigings het veral aan 

studente en navorsers in die verskillende rigtings geleenthede 

gegee om hul navorsing en publikasies bekend te stel (Spears, 

1978:298). 

Die Amerikaanse Vereniging vir Gesondheid, Liggaamlike Opvoedkun= 

de en Rekreasie (AAHPER) is in h mate die nasionale spreek= 

buis vir sportverwante aangeleenthede. Hierdie vereniging 

publiseer twee tydskrifte waarin kenners navorsingsresul= 
tate kan publiseer. 

In 1974 is die naam van voorgenoemde veren1g1ng verander 
na die Amerikaanse Bond vir Gesondheid, Liggaamlike Opvoedl<un= 

de en Rekreasie (nag afgekort AAHPER). Hierdie bond is 
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verdeel in sewe verskillende verenigings waaronder die Na= 
sionale vereniging vir Sport en Liggaamlike Opvoeding 

(Spears, 1978: 298). 

Aan enkele universiteite word sport as wetenskap aangebied. 

In 1970 het die Staatsuniversiteit van New York die moontlik= 

heid geskep vir Sportkunde as hoofvak vir h voorgraadse 

kursus. Die un i vers iteit van Massachussetts het in 1973 

begin met die organisering van 'n departement van Sport. 

By ander uni vers iteite is sportgeri gte onderwerpe i nges 1 uit 

by die liggaamlike opvoedkundeleergang, soos byvoorbeeld 

sportpsigologie, -sosiologie, -geskiedenis, -filosofie, 

inoefeningsfisiologie, biomeganika en sportinoefening (Spears, 

1978:300). Sportafrigting vorm oor die algemeen deel van 

die inhoudelike vir die liggaamlike opvoedkundeleergang, 

maar dan vir 'n bepaa l de 

sportkundige agtergrond. 

sportsoort sonder die a l gemene 

4.4.3 Die professionalisering van sportafrig~jng 

4.4.3.1 Die beheer en koordinering van afrigting 

In die Verenigde State is onlangs 'n begin gemaak met afrig= 

tersopleidingsprogramme, maar daar bestaan geen koordinering 

tussen die verskillende sportsoorte nie. Elke sportliggaam 

werk hoofsaaklik volgens eie inisiatief. Individue of instan= 

sies wat afrigtingsprogramme organiseer tree tans heeltemal 
ge·isoleerd op. Hierdie programme word nie nasionaa·l 

gekoordineer nie. Befondsing word hoofsaaklik deur privaat= 
persone gedoen, met die gevolg dat so h stelsel in h sakeon= 

derneming kan ontwikkel. 
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In die geval van die American Coaching Effectiveness Program= 

me (ACEP) word leiers van sportgemeenskappe of sportliggame 

opgelei. Di§ instansies blJ egter outonoom en na die oplei= 

ding van kursusleiers, bied hulleself in eie reg kursusse 
aan en doen gevolglik die sertifisering self. Hierdie indi= 

viduele instansies oefen dus self beheer oor afrigtingsas= 

pekte uit en koordineer verwante sake (Simon, 1982). 

Direkteure word op deeltydse basis in die verskillende state 
aangestel om die programme op lokale vlak te bevorder. 

Hierdie direkteure bestee soms tot selfs dertig uur per 

week daaraan. 

~.4:3.2 Die opleiding van afrigters 

Vir die gemiddelde Amerikaner was dit aanvanklik 'n vreemde 

gedagte dat sportafri gti ng tot die vl ak van 'n wetensk ap 
uitgelig kan word. Dit het al tradisie geword dat 'n groot 

aantal vrywillige afrigters met selfverworwe kennis die 

afrigting van veral die jong sportlui wat op massavlak deel= 

neem, waarneem. Ongeveer sewentien miljoen kinders is hierby 
betrokke. 

Daar is tans minstens drie afrigtersopleidingsprogramme 

in werking (benewens di§ wat deur individuele sportvereni= 
gings ge·inisieer is). Een hiervan is die Nationa.l Youth sport 

coaches' Association. Oi§ opleiding is egter oppervlakkig. 

'n Tweede program word by die Michigan Staatsuniversiteit 

deur die Jeugsportinstituut aangebied. Aanvanklik het die 
staat Michigan hierdie program gesubsidieer (meer as 

100 000 dollar) maar met die verslegting van die ekonomiese 
toestand het die subsidie aansienlik afgeneem. 
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sprake dat hierdie program nasionaal bemark sal word, maar 

die organiseerders beskik nie oor dieselfde handleidings 

as vir die derde proqram nie. 

Die derde program, die American Coaching Effectiveness Pro= 

gram (ACEP), word vervolgens kortliks bespreek. Dit het 

aanvanklik in 1976 by die Universiteit van Illinois begin 

en die doel daarvan was om opleiding te voorsien aan afrig= 

ters wat by skole afgerig het en nie die nodige opleiding 

gehad het nie. 

In die samestelling van die opleidingsprogram, is ander 

ste l se l s ondersoek. Hee lwat aspekte van vera l die Kanadese 

stelsel is oorgeneem, maar moes by plaaslike ornstandighede 

aangepas word. 

Die ACEP- program is gerig op vrywillige afrigters, alhoewel 

professionele afrigters dit ook sal kan gebruik. In die 

antwerp daarvan moes die finansiele implikasies noukeut"ig 

in ag geneern word aangesien geen subsidies hiervoor beskikbaar 

was nie. 

Die opleidingsprogram bestaan uit drie verski llende vl akke. 

Die eerste vlak is gerig op die basiese aspekte van afrigting 

en duur sestien uur. Die tweede vlak is gerig op hoerskoolaf= 

rigters. Die vereistes wat deur die onderwysowerhede aan 

afrigters gestel word, wissel van staat tot staat, maar 

met hierdie opleiding sal die skoolgaande sportlui gehelp 

kan word. Hierdie tweedevlakopl~iding behoort aan die 

begin van 1985 gereedtewees virimpiimentering. Die derdevlak= 

opleiding sal teen die rniddel van 1985 gereed wees 

en sal op topsportdeelnemers gerig wees. 
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Die vooruitsigte word gestel dat hierdie programme in die 

toekoms in die afrigtersopleiding van studente gebruik sal 

kan word. 

Ander afrigtersopleidingsprogramme wat die verski llende 

vertakkinge van afrigting behels, is antwerp deur verenigings 

van AAHPER~* deur die Suid-Hes Missouristaatskollege en die 

universiteit van Californie, Santa Barbara 

Die ACEP-program vir vlak I word verdeel in twee afdelings 

naamlik 'n algemene vakwetenskaplike afdelinq (tien uur) 

en~ sportspesifieke afdeling (ses uur). 

In die eerste afdel ing word aandag gegee aan die filosofie 

van afrigting, sportpsigologie, sportpedagogiek, sportfisiolo= 

gie en sportmedisyne (laasgenoemde handel oor die voorkoming 

en behandeling van sportbeserings). Die tweede afdeling 

behels onderrig ten aansien van basiese vaardighede, basiese 

tegnieke, die reels van die besondere sport en basiese 

aspekte van wedstrydbeheer en laastens organisatoriese aspekte 

van die sport. Tydens die aanbieding van hierdie kursus 

word selfwerksaamheid sterk beklemtoon en die handleiding* 

wat beskikbaar gestel word, bied al die nodige inl igting 

om op die basiese vlak te kan afrig. 

*Martens e.a., 1981, Coaching young athletes Champaign: 
Human Kinetics. ** Kyk p.l46. 
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Tabel 4 toon die ACEP-leergang vir die drie verski llende 

afrigterskwalifikasievlakke aan. 

TABEL 4 ACEP-LEERGANG 

Vl ak Sportspesifieke inhoud Algemene sport= 
wetenskap 

I Woon klinieke by: 6 uur. Woon klinieke by: 9 uur 
Lees tegniese handlei= Lees Coaching·Young Ath= 
ding. 1 letes.~ Voltooi eksamen. 
Voltooi eksamen (tuis) 

II Woon klinieke by: 6 uur Woon klinieke by: 13 uur 
Lees tegniese handlei= Lees intermediere hand= 
ding. 2 lei ding. Voltooi eksa= 
Voltooi eksamen (tuis). men. 

III Woon klinieke by: 12 uur Woon klinieke by: 21 uur 
Voltooi eksamen (tuis) Voltooi eksamen. 

In die ACEP-program gaan die sportspesifieke afdeling in 

samewerking met nasionale sportliggame opgestel word en 

dan besk i kbaar geste 1 word om all e afri gters, ook di egene 
wat nie· by die nasionale liggaam geaffilieer is nie. In 

bofbal is daar byvoorbeeld talle vlakke van deelname en slegs 

die afdeling wat met die topsportdeelnemers werk, is by 

die Olimpiese Komitee geaffilieer. 

Alhoewel hierdie skema by die universiteit begin het, word 

dit tans deur 'n uitgewery* behartig. Dit is hoofsaaklik 

gedoen omdat die universiteit nie in staat was om dit aan 

*Human Kinetics Uitgewery, Inc., Champaign, Illinois. 
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te bied nie en ook nie oor die finansiele vermoens beskik 
het om die nodige handleidings beskikbaar te stel nie. 

Die Nasionale koordineerder van die program is 

personeel van die uitgewery. 

op die 

Die ACEP-program maak ook vir indiensopleiding 

deur h tydskrif* wat handel oor afrigtingsaspekte voorsiening. 

Omdat met vrywillige afrigters in hierdie verband gewerk 

word, kan nie te veel eise aan hulle gestel word nie en 

elke afrigtingsinstansie kan die program aanpas om by eie 

behoeftes te pas. In die ACEP-program word die afrigtingsma= 
teriaal beskikbaar gestel, aanbevelings word gemaak, maar 

per slot van rekening word die sertifisering deur die instan= 

sie self gedoen. 

Die eerste kliniek is gedurende April 1981 aangebied en 

die organiseerders hoop dat die finale opleidingsvlakke 

teen 1985 gereed sal wees. 

Die mees ekonomiese manier om hierdie opleidingsprogram 

(ACEP) te implimenteer, is om die leiers van organisasies 
op te lei om self afrigtingsklinieke te kan hou. Hul1e 

kan dit dan in hul eie omgewing aanbied wanneer dit ook 
al nodig is. Twee klinieke kan per jaar aangebied word, 

byvoorbeeld in die herfs en die lente. 

* Sports Line 
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Wanneer 'n sportgemeenskap of sportliggaam die hele program 

aanbied, sal dit hulle aanvanklik ongeveer 1 900 dollar kos.* 

4.4.3.3 Vlakke van deelname en instansies waar afrigting 

plaasvind 

a) Sportafrigting in die skole 

Deelname aan Amerikaanse skoolsport is baie omvangryk 

en dit neem 'n baie belangrike plek in die skoolprogram 

in. 

*Vir die aanbieding van die k1inieke is 160 skyfies en 
5 films beskikbaar, asook instrukteurshandboek (1 500 
van die reeds genoemde 1 800 dollar word bestee aan oudio= 
visue1e apparaat}. 

Dit kos ongeveer vyfti1n dollar vir h individu om h kursus 
by te woon; twaalf dollar hiervan vir die handleiding. 

Die uitgewery maak geen wins uit die aanbieding van die 
program nie, maar wel uit die verkope van boeke wat met 
die kursusse gepaard gaan (Simon, 1982). 
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S~ortafrigting wissel van skoal tot skoal, maar oor 
die algemeen word die afrigting deur die liggaamlike 

opvoedi ngpersonee 1 beharti g. In sommi ge state mag s 1 egs 

onderwysers afrig, terwyl afrigters van buite gebruik 

mag word in die state waar geskikte onderwysers nie beskik= 
baar is nie. Die aantal afrigters per skoal en sport= 

soort wissel volgens die aantal deelnemers wat aan die 

bepaalde sportsoort deelneem. 

Jeugsportaktiwiteite is ook omvangryk en in 1976 was 

ongeveer 93 000 kinders tussen die ouderdomme ses en 

sestien net. in die staat Michigan alleen by massasportak= 
tiwiteite betrokke. Hierdie sportgeleenthede in swem 

( ouderdomsgroepga las), yshokk i e, sokker, bofba 1, basket= 

bal, voetbal en andere, bied aan afrigters die ideale 
geleentheid om belowende deelnemers vir verdere afrigting 

teidentifiseer en aan te beveel. 

In die VSA bestaan 'n nasionale hoerskoolafrigtersvereni= 

ging om afrigtingsakeop skoolvlak te bevorder. 

b) Soort aan tersiere onderwysinrigtings 
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'n Verskei denhei d sportsoorte word by die i nri gt i ngs op 
interhuis- en klubvlak aangebied. Op hierdie vlakke 

moet die studente self voorsiening maak vir afrigting. 

Die topsportprogram en interuniversitere kompetisies 
en -ligas word normaalweg deur 'die sportkantoor van die 
universiteit georganiseer. 



Die sportk antoor funks i oneer oar die a 1 gemeen sander 

finansiele hulp van die universiteit self. Finansies 

om die sportaktiwiteite te laat plaasvind word verkry 

van hekgelde, donasies, borgskappe ensovoorts. Aan 

die universiteit van Illinois het die sportkantoor geduren= 

de 1981/82 'n begroting van ongeveer vier miljoen dollar 

hanteer (1,7 miljoen is vir die bevordering van damesport 

aangewend)(Kahrs, 1982). 

Interuniversit§re deelname (kompetisiesport) het ~ omvat= 

tende bedryf geword en in 1976 het ~ gemiddeld van 100 000 

toeskouers die sewe tuiswedstryde in voetbal van die 

uni vers itei t van Michigan bygewoon. Sommi ge sportsoorte 

trek meer toeskouers as ander, maar by die universiteit 

van Illinois word die hekgeld van voetbalwedstryde (~ 

71 000 toeskouers) en die van vlugbal (500 toeskouers) in 

h gesamentlike fonds gestort en volgens behoefte vir 

die verskillende sportsoorte aangewend. 

As voorbee 1 d van die afri gti ngsopset word die damespro= 

gram van die universiteit van Illinois (30 000 studente) 

gekies, waar agt sportsoorte vir dames en elf vir mans 

op i nter-uni vers i t§re vl ak aangebi ed. Daar is ongeveer 

260 dames wat a an kompeti s i esport dee 1 neem en ongeveer 

400 mans. 

Sowel voltydse en deeltydse afrigters as nagraadse studente 

word vir afrigting aangestel. Tans is daar twaalf voltydse 

afrigters onder die dames werksaam en hulle word byge= 

staan deur nege deeltydse nagraadse studente (Kahrs, 

1982). 
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Afrigters word ook vir fisieke · fiksheidsinoefening 

aangestel en tans is twee voltyds en agt deeltyds hierby 

betrokke. Hier kan genoem word dat nege voltydse afrig= 

ters en verskeie nagraadse assistente by die program 

vir Amerikaanse voetbal betrokke is. 

Sportbeurse word aan belowende studente toegeken, maar 

hi erdi e beurse hou nou verb and met akademi ese prestas i e 

en word teruggehou of gekanse 11 eer i ndi en die student 

nie na wense presteer nie. 

Sport aan universiteite lewer 'n groot bydrae tot 

die ontwikkeling van sport op nasionale vlak. 

c) Topsportdeelname 

Nasionale spanne trek dikwels voor belangrike toernooie 

saam vir gespesialiseerde inoefening. Die Amerikaanse 

skispan is dikwels vir tydperke van selfs 270 dae weg 

van die huis at besig met oefenkampe en kompetisies> 

op plekke wat geskik is vir die inoefening. Ander spanne, 

byvoorbeeld dameshokkie, oefen by tye ·selfs twee maande 

saam. Die meeste nasionale liggame beskik oor nasionale 

afri gters. Di egene onderneem di kwel s die take vir 'n 

beperkte tydperk (vier-/vyf jaar). 

d) Somerkampe 
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Somerkampe word op alle vlakke en in die meeste sport= 

soorte dwarsdeur die 1 and aangebi ed. By hi erdi e kampe 

word gespesialiseerde afrigting op die bepaalde vlak 

aangebied. 



4. 4.3.4 Die status van die afrigter 

Uit finansi~le oogpunt beskou is afrigting h betalende beroep 

en alhoewel vrywillige afrigters, veral by massadeelname, 

diens aan sport lewer sander dat hulle daarvoor vergoed 
word, word afri gters wat by kompet is i esport betrokke is, 

in die reel vergoed. 

Onderwysers wat by naskoolse sportafrigting betrokke is, 

word in die re~l daarvoor vergoed. Dit k an gesk i ed vo 1 gens 

h persentasie van die normale salaris of volgens h vasgesteld~ 

bedrag. 'n Hoofafrigter by 'n skoal kan byvoorbeeld tussen 

4 000 en 5 000 dollar per jaar ekstra verdien (Burton, 1982). 

In die geva1le waar individue voltyds afrigtingsposte beklee, 

is die vergoeding verge1ykbaar met die in die onderwys. 

Soms word die vergoeding bepaal deur die grootte van die 

sportsoort en dit mag gebeur, soos byvoorbee1d in die geva1 

van duik, dat die afrigter met h tweede beroep sy maande1ikse 

salaris moet aanvu1. Voltydse tennis- en gholfafrigters 

verdien tussen 30 000 en 40 000 dollar per jaar, terwyl 

'n voetbalafrigter tot 100 000 dollar kan verdien. Die af= 

rigters van professionele voetbal- en bofbal spanne kan tot 

twee mi1joen dollar per jaar verdien(Burton, 1982). 

Afrigters doen aansoek om afrigtingsposte en indien hulle 

aangeste1 word, word hul1e kontraktuee1 verbind om hu1 ver= 

p1igtinge na te kom. 

Ook hier hang beroepsekuriteit in groot mate af van die 

prestas i es wat behaa 1 word en in 'n 1 and waar die spanning 
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van professionele sport en die vergoeding daaraan verbonde 
so hoog is, is dit dikwels goedkoper om die afrigter af te 

dank as die sportman wat een of ander probleem met die afrig= 

ter het. 

Die sukses wat 'n afrigter met spanne of individue wat hy 

afrig behaal, oepaal in 'n groat mate sy beroepsmoontlikhede 

en -sekuriteit. Indien hy nie suksesvol is nie, verloor 

hy dikwels sy afrigtingsopdrag en word 'n ander afrigter in 

die bepaalde sportsoort vir die spanne of individue aange= 
stel. 

Afrigters moet egter by onderwysinrigtings aangestel word 

en wat die nodige (akademiese) opleiding het, het egter 
grater beroepsekuriteit en meer bevorderingsmoontlikhede. 

Figuur 6 toon die moontlikhede vir beroepsbevordering van 

'n Amerikaanse afrigter by 'n onderwysinrigting aan. 

158 



Sportdirekteur 

Kollege 
Wedstrydsportorga= 
nisasie 

Hoofafrigter 

Hoofafrigter 
klein kollege 

Assistentafrigter 
Ko ll ege 

Instituut
Direkteur 

Organisasie 
Nasionale 
Skoolsport 

Skolesportdirekteur 

Universiteitsdosent 

Inspekteur - afrigter 

Onderwyser en 
afrigter 

Vakleier 

Hoerskool 
organisasie 

Voorligting 

Hoofafrigter 
Hoerskool 

~,,,, •k•d••'''' ,,,,, ~ 

\F 
Afrigterassistent 
Hoerskool 

FIGUUR 6 

Eerste akademiese graad 

ORGANIGRA~I OM DIE MOONTLIKHEDE VIR BEROEPSBEI/ORDERING VIR 
DIE AMERIKAANSE AFRIGTER AAN 'N ONOER~JYSINRIGTING AAN TE 
our 
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4.5 ENGELAND 

4.5.1 Inleiding 

Die agteruitgang van Groot Brittanje se sportprestasies 

word toegeskryf aan ongekoHrdineerdheid in die prestasiesport= 

situasie (Krilger, 1980:31). Engeland wat voor die w~reldoor= 
log een van die sterkste sportnasies was, het sy w~reldpo= 

sisie in die tradisionele sportsoorte prysgegee, ten spyte 

van ~ beter basis in sportsoorte soos atletiek en swem. 

'n Belangrike kenmerk van die sportorganisasies in Engeland 

is dat daar van die begin af 'n skerp onderskei d gemaak word 

tussen amateur- en professionele sportlui (Stokvis, 1979:40). 
Die gedagte dat sport net 'n a de 11 ike tydverdryf is, het 

~ lang periode ~ geprofessionaliseerde benadering tot sport, 
waaronder veral afrigting, verhinder. Engeland het in sy 

sportbeoefening agter geraak by moderne ontwikkelinge, terwyl 

die Enge 1 se sport 1 ui i ntussen a 1 verder teruggesak het op 

die w~reldranglyste (Gilbert, 1980:56). 

Met die totstandkoming van die Britse Sportraad in 1972 
het daar in Engeland 'n reorganisasie van sport plaasgevind 

en tans is daar hoofsaaklik twee nasionale liggame 
wat by die organisasie van fisieke aktiwiteite en sport 

betrokke is. Die belangrikste hiervan is die voorgenoemde 
sportraad wat na boontoe ~ adviserende funksie en na ondertoe 

'n uitvoerende funksie het. Alhoewel hierdie liggaam deur 
die staat gefinansier word en alhoewel 'n junior minister 

(vir sport) in die Departement van Omgewingsake die meerder= 
heid aanstellings op hierdie raad maak, is dit tog~ outonome 

liggaam. 
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'n Tweede liggaam wat op nasionale vlak sport organiseer, 

is die Central Council of Physical Recreation (CCPR). Dit is 

'n konfederasie van nasionale sportliggame. Hierdie liggaam 

verk i es lede wat op die sportraad di en en di t di en verder 

as spreekbuis vir die nasionale sportliggame. Dit het 'n 

beleidmakende funksie (barge, politiek), h raadgewende funk= 

sie, lewer oak diens aan nasionale sportliggame en bevorder 

fisieke aktiwiteite in die algemeen (Lawson, 1982). Die 

CCPR word uit staatsfondse gesubs i di eer maar is ook 'n auto= 

nome liggaam. Die twee genoemde liggame werk saam. 

O·i e British Association for National Coaches ( BANC) is 'n ver= 

eniging uitsluitlik vir afrigters en die nasionale afrigters 

van die versk ill en de sportsoorte behoort daaraan. Hi erdi e 

vereniging word deur die sportraad gesubsidieer. 

4.5.2 Sportwetenskap 

Die sportraad stel hom ten doel om ten opsigte van sportna= 

vorsing 

i) sodanige navorsing te onderneem en om instansies wat 

sportnavorsing doen, aan te moedig en te ondersteun; 

ii) die resultate beskikbaar te stel en raad te gee met 

die implimentering daarvan; 

iii) met internasionale liggame in hierdie verband saam 

te werk en 

iv) beurse vir navorsing beskikbaar te stel. 

Dit is oak een van die funksies van die sportraad om die 

betrokke inligting aan diegene te besorg wat hulle vir sport= 

bevordering beywer (RGN, 1982, 7:174). Verskil= 
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lende projekte is tans a an die gang. waaronder 'n medi es

fisiologiese projek en 'n sosio-ekonomiese projek (Jeeps, 

1979. (b).: 10. 

Etl ike verenigings is gestig om verskillende aspekte, wat 

betrekking op sport het, in diepte te ondersoek, soos byvoor= 

beeld die Britse vereniging vir sportpsigologie, die vereni= 

ging van sportwetenskappe en die biomeganika-studiegroep 

(BANC, Junie, 1983:38). 

Die British Association of National Coaches (BANC) hou jaar= 

1 i ks konferens i es oor sport en wetenskap. Sportwetenskap= 

1 ike onderwerpe vorm dee 1 van die agenda, soos byvoorbee 1 d 

spanning, biomeganika en sportkommunikasie, maar dit bly 

blykbaar nog 'n probleem om die teorie en. die praktyk bymekaar 

uit te bring, "too much time is spent in explaining how 

conclusions we1·e reached, rather than how the conclusions 

could be used"(Gleeson, 1982). 

4.5.3 Die professionalisering van sportafrigti~~ 

4.5.3.1 Die beheer en koordinering van afrigting 

Die Sportraad word bygestaan deur sewe komitees en vier . . 
adviespanele. Een van hierdie adviespanele wat hoofsaakl ik 

uit sportwetenskaplikes en 'n paar afrigters bestaan, hanteer 

nasionale afrigting, maar in Engeland bestaan op die oomblik 

nie 'n gevestigde nasionale afrigtingskema nie (Gleeson, 

1982)*.Byna al die nasionale sportliggame bied een of ander 

* Verge lyk die RGN Sportvers 1 ag 1982 (7: 257) waar 
gestel word dat Engeland wel oor 'n gevestigde skema 
beskik. 
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vorm van opleiding vir hulle afrigters aan, maar daar is tans 

nog nie 'n oorkoepelende liggaamwat standaarde vasstel of die 
afrigting koHrdineer en beheer nie. 'n Nasionale opleidings= 
program is aangekond·ig, maar nog nie in werking nie (Gleeso;,, 

1982). 

Met behulp van finansiele steun deur die sportraad stel 

nasionale sportliggame nasionale afrigters aan wat hoofsaak= 

lik vir die afrigting van die besondere sportsoort verantwoor= 

delik is. By die kleiner sportsoorte word net een nasionele 

afrigter aangestel, byvoorbeeld by judo,. maar ander sport= 

soorte beskik oor meer, byvoorbeeld swem (ses), atletiek 

( agt) en sokker ( ongeveer twaa lf). Hi erdi e afri gters is 

self verantwoordelik vir afrigting en die organisasie van 

. die afrigting (Gleeson, 1982). Hulle word volgens vasgestel= 

de skale aangestel. Die sportraad beta a l 75 pers~nt van 
die salaris, terwyl die sportliggame self vir die res ver= 

antwoordelik is. 

Hierdie voorgenoemde nasionale afrigters is tans verantwoorde= 
lik vir die opleiding van afrigters in die onderskeie sport= 

soorte en ook vir die reel van afrigtingsgeleenthede vir 

die sportdee 1 nemers. Die sportsoorte oefen dus tans nog 

individuele beheer oor hul eie afrigters uit. 

Die streeksrade van die Sportraad het elk 'n eie plan van 

afrigtersopleiding uitgewerk en voorsien opleiding aan sport= 

afrigters in hulle eie streke. 

Gedurende September 1982 het die minister wat verantwoordelik 

is vir sport aangekondig dat 'n Nasionale Afrigterstigting 

deur die sportraad gest'ig is en dat dit gevestig sal wees 
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by die Carnegie-kollege vir Liggaamlike Opvoedkunde en Mens= 
like Beweging by die Politechnikon van Leeds. Die hooffunksie 

van hierdie stigting sal die ontwikkeling van sportafrigting 

wees (Gleeson, 1982). 

Sodra die direkteur benoem is en hy sy program van aksie 

voorgele het, sal die aktiwiteite en werkswyse van die stig= 

ting bekend word (BANC, Junie 1983:33). 

Die Britse Amateuratletiekvereniging is een van die sport= 

soorte wat reeds ver gevorder het met die organi sas i e van 
atletiekafrigting en hul stelsel word gevolglik kortliks 

weergegee. 

Die Britse Amateuratletiekvereniging is verantwoordelik 

vir Britse verteenwoordigende spanne en vir individuele 

kompetisie buitelands. Hierby ingeskake1 is 'n afrigtingsko= 
mitee wat die Verenigde Koninkryk se afrigtingskema behartig. 

Bo aan die afrigtingstruktuur is die Britse Amateuratle= 

tiekraad, daarna volg die Verenigde Koninkrykafrigterskomitee, 
dan die streeksafrigterskomitee en die graafskap- en distriks= 

afri gterskomitees. Die 1 ede van die nasi on a 1 e komitee het 
sitting op al hierdie komitees. 

Voltydse professionele nasionale afrigters word deur die 

Britse Amateur Atletiekvereniging in diens geneem en toegese 
aan elke streekafrigtingskomitee. 'n Gedeelte van hul werk 

is op nasionale- en 'n gedeelte op streekvlak. Behalwe dat 
hulle verantwoordelik is vir die organisasie van afrigting 

en die ontwikkeling van atletiek in hulle streek, is hulle 

ook op nasionale vlak verantwoordelik vir een gespesialiseerde 
i1;em· van die sport, byvoorbeeld spronge, naellope, worpe, 
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ensovoorts. Die nasionale afrigters word in elke streek 

ondersteun deur ~ liggaam van ten volle gekwalifiseerde 

en ervare seniorafrigters wat 6f in afrigtersopleiding werk= 

saam is, 6f in die verbetering van prestasie, of beide. 

Op nasionale vlak kan sekere van hierdie afrigters verant= 

woordelikheid. aanvaar vir 'n besondere nommer 

onder die groepleiding van ~ nasionale afrigter. Op hierdie 

wyse vorm die nasionale afrigter die skakel tussen die klubaf= 
rigter en afrigtingsentrums. Dit bied 'n voltydse professio= 

nele diens aan almal. 

4.5.3.2 Die opleidingsisteem vir atletiekafriaters 

Die opleidingstelsel van die Britse Amateuratletiekvereniging 

dien as voorbeeld van afrigtingsopleiding in Engeland. 

Die volgende tabel gee 'n samevatting van die voorwaar·des 

vir die opleiding en kwalifisering van afrigters(Tabel 5) 

( BAAB, 1983: 3) . 
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TABEL 5. Voorwaardes vir die opleiding en kwalifisering van afrigters 
(BAAB, 1983:3) 

VOORWAARDES VAN TOEKENNINGS 

Assistent klubafrigter Klubafrigter Seniorafrigter 

1. Verwerwing van assis= 1. Verwerwing van klub= 
tentklubafrigterser= afrigtersertifikaat. 
tifikaat. 

2. Bywoning van Bywoning van 'n item- 2. Bywoning van 'n item-
i tem-teori ekur= teor'i ekursus in 'n teoriekursus in 'n 
sus wat alle gekose item. gekose item. 
items de~ 

3. Bywoning van 'n Bywoning van 'n kursus 3. Bywoni ng van 'n kur" 
kursus in die in die algemene teo= sus in die algemene 
algemene teorie rie van afrigting. teorie van afrigting. 
van afrigting. 

4. Sukses met alle 4. Sukses met alle 
eksamens. eksamens. 

METODES VIR KWALIFISERHlG 

r---------------------r---------------------T---------------------
Assistent klubafrigter 

1. Bevestiging dat 
die item teori e
elemente-voltooi 
is. 

2. Bevestiging dat die 
afrigtingsteorie= 
elemente voltooi is 

3. Bevestiging dat ten 
minste 15 praktiese 
afrigtingsessies 
behartig is. 

4. 

5. 
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Klubafrigter 

Bevestiging dat die 
item-teorie elemente 
voltooi is. 

Bevestiging dat die 
afrigtingsteorie= 
elemente voltooi is. 

Bevestiging van ten 
minstens 45 praktiese 
afrigtingsessies na 
verwerwing van vorige 
sertifikaat (~ 1 jaar) 

Sukses in een prak" 
tiese evaluering 

Suksesvolle afleg= 
ging van objektiewe 
eksamens met algemene 
afrigtingsteorie- en 
itemgerigte teorievrae. 

Senior afrigter 

Bevestiging dat die 
item- teol'i e e 1 emente 
voltooi is. 

Bevestiging dat die 
afrigtingsteorie= 
elemente voltooi is. 

Bevestiging van ten 
minstens 60 praktiese 
afrigtingsessies na 
verkryging van vorige 
sertifikaat (1-2 jaar) 

Sukses in meer as een 
praktiese evaluering 

Suksesvolle aflegging 
van twee eksamens -

i) item-teorie en 
ii) algemene afrigting 

Suksesvolle aanbieding 
vir evaluering van af= 
rigtingsrekord vir een 
jaar. Oit moet die eie 
evaluering van sy werk 
insluit. 



A 11 e afri gters moet by die eerste vl ak begin en dan verder 

vorder. Klub- en senior afrigters wat bekwaam is word betrek 

by die st1·eekopleiding en topsportafrigtingskema en van 

daar kan hulle aangewys word as afrigters wat by afrigters= 

opleiding betrek word. Eventueel kan hulle aangestel word 

as item- of nasionale afrigters. 

Itemafrigters word aangestel om internasionale spanne af 

te rig en hulle, tesame met personeelafrigters kan vir streek= 

spanne aangewys word. 

Verskeie handleidings word vir die verski llende oplei= 

dingsvlakke beskikbaar gestel en volgens moeilikheidsgraad 

vir die drie kwalifikasies~ingedeel (BAAB, 1983:2). 

Die afrigtersopleidingskemas van sowel nasionale sportliggame 

as die van die streeksportrade sal van hulp kan wees by 

die samestelling van 'n nasionale afrigtingsisteem, aangesien 

dit rigtinggewend kan wees (Gleeson, 1982). 

4.5.3.3 Akademiese opleiding vir sportafrigting 

Aan verskeie tersiere opvoedkundige inrigtings bestaan studie= 

moontlikhede in sport. Enkele voorbeelde word genoem. 

Aan die universiteit van Loughborough word Liggaamlike Opvoed= 

kunde en Sportkunde in kombinasie met nog 'n hoofvak aange= 

b i ed. 'n BA-graad in Sport word a an die Po 1 itechn ikons van 

Newcastle en Sunderland aangebied. Die kursus duur drie 

/ jaar en sluit teoretiese en praktiese werk in asook praktiese 

afrigtingservaring. 
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Nagraadse studies is ook moont 1 i k en onder andere kan 'n 

BA ( Honns) graad in sport by die Bedfordko 11 ege vir hoer 

onderwys gevo 1 g word. Hierdie kursus duur twee tot drie 

jaar en bestaan uit 'n teoretiese en 'n praktiese afde1ing. 

Die teoretiese afde1ing bestaan uit die bio1ogiese en fisiese 

wetenskappe, psigologie, sosio1ogie en die fi1osofie van 

sport, asook uit vaardigheidsvoorbereiding en die sosiale 

en ku lture 1 e aspekte van sport. Die prakt i ese dee 1 bestaan 

uit af~igtingsgeleenthede en ander buitemuurse aktiwiteite. 

(Petherick, 1982). 

Verskei e hoer opvoedkundi ge i nri gt i ngs bi ed oak graad- en 

dip 1 omakursusse in L i ggaaml ike Opvoedkunde a an. Hi eronder 
is ses_universiteite en 52 kolleges en die onderwysdepartemen= 
te van Politechnikons (CCPR, 1982_:5). Alhoewe1 die nasionale 

afrigters dink dat die sportbeheerliggame meer inspraak 

ten aansien van sportopleiding moet he in die opstelling 

van hierdie leergange, bied hierdie kursusse tog die moontlik= 

heid dat opgeleides as sportafrigters kan werk (CCPR, 1982:14). 

Alle onderwysstudente ontvang gedurende hulle professionele 
opleiding minstens twee uur sportonderrig per week. Dit 

stel hulle in staat om beter hulp te kan verleen met binne= 

muurse bedrywighede (Petherick, 1982). 

Daar bestaan h groat behoefte aan gespesialiseerde afrigters 
vir die topsportlui, bejaardes, die jeug en huisvrouens 

(Gleeson, 1982). 
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4.S.3.4 Vlakke van deelname en instansies waar sportafrigting 
plaasvind 

a) Sportdeelname aan onderwysinrigtings 

Op skoolvlak is die liggaamlike opvoedingsonderwysers 

normaalweg verantwoordelik vir sportonderrig. Hulle 

tree as hoofafrigters op en word dan bygestaan deur 

ongeveer nog sewe l i ggaaml ike opvoedkundi ges in 'n skoo l 

van ongeveer 600 leerlinge (Petherick, 1982). 

Gespes i ali seerde sportafri gt i ng begin reeds in pn mere 

skool, veral as gevolg van die feit dat elf- tot dertien= 
jariges al aan die Olimpiese Spele en ander internasio= 

nale en nasionale sportbyeenkomste deelneem. 

Sportgeriewe in die staatskole is dikwels h probleem, 

maar die privaatskole beskik oor goeie geriewe. Inter= 

skool en interuniversitere sportkompetisies is baie 

gewild en vind gereeld op streek- en nasionale basis 

plaas. Die Sportraad gee ook finansiele steun aan die 

Nasionale Raad vir Skoolsport (Jeeps, 1979(b):5. 

b) Sport op klubvlak 

'n Groot aantal skoolsportlui bly behoue vir klubdeelname 

(70 persent) (Petherick, 1982). Daar is noue skakeling 

tussen die klubs en die skole en onderwysers word voort= 

durend aangemoedig om die kinders aangaande klubdeelname 
in te lig. Baie klubs maak ook voorsiening vir junior~ 

spanne en kontak word ook vergemak 1 i k, omdat k l ubs en 

skoolspanne dikwels dieselfde geriewe moet gebruik. 
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Sportklubs dra daartoe by om 'n hoe sportstandaard by 

skoolgaande kinders aan te moedig. Veral gimnastiek 

en swem 1 ewer 'n groat bydrae (Jeeps. 1Y79 (b);": 11). 
Enkele klubs maak voorsiening vir professionele afrigters, 

maar die meerderheid afrigters werk vrywillig vir sport. 

Sportafrigting by die klubs. van die weermagte word hoof= 

saaklik deur eie instrukteurs behartig. Hulle word 

by Aldershot opgelei en rig ook die spanne van die ver= 

skillende afdelings vir kompetisies teen mekaar af. 

Die klubs van sakeondernemings ding ook dikwels teen 

mekaar mee, soos byvoorbeeld die spanne van verskillende 
de banke en fabrieke. Dit is 'n normale uitvloei= 

sel as gevolg van die goeie geriewe wat vir die werknemers 
beskikbaar gestel word. Die Rank Xeroxgroep in Engeland 

is bekend daarvoor dat hulle toprugbyspelers in diens 

neem. Hulle dra dan die maatskappy se naam na buite 

uit (Petherick, 1982). 

c) Nasionale sportsentra 
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Ses nasionale sportsentra is gestig om goeie residen= 

siele geriewe . vir deelname en inoefening in h wye 

verskeidenheid aktiwiteite te voorsien. Voorkeur word 
gegee aan die bespreking deur nasionale sportliggame 

vir die inoefening van nasionale spanne, die opleiding 

van afrigters, sportleiers en beamptes, vir graafskap= 
spanne en individuele groepe wat betrokke is by inoefe= 

ning vir beter prestasie en vir die aanbieding van 

nuwe aktiwiteite aan beginners. Die sentra word onderhou 

deur die Sportraad in samewerking met lokale owerhede. 



Die plaaslike gemeenskap word oak aangemoedig om die 

geriewe te gebruik wanneer dit nie reeds bespreek is 

nie. Die aandprogramme is dikwels baie val. 

By die Crystal Palace Nasionale Sportsentrum is 'n mini= 

male lidmaatskapsgeld betaalbaar (op 'n jaarlikse of dag= 

grondslag)en die geriewe kan dan gebruik word soos reeds 

vermeld. 

Daar is ander sentra wat deur die Sportraad gebruik 

word vir die aanbieding van nasionale kursusse, soos 

die by Windermere en Southampton. 

d) Afrigting vir topsportlui 

Besondere geleenthede word geskep vir die afrigting 

van topsportlui. Daar bestaan nie sportskole vir spesia= 

liste nie, maar die sport1·aad subsidieer die afrigting 

en inoefening van nasionale spanne en nasionale- en 

streekoefengroepe. 

Sportsoorte het oak bepaalde sentra waar topsportlui 

gespesialise~rde afrigting kan kry (Centres of Excellence). 

So 'n sentrum vir netbal is in Bedford gelee, terwyl 

een vir hokkie te Loughbourgh gevestig is. 

Uitsonderlike spesialisafrigters word oak gebruik om 

die topsportlui vir toernooie of kampioenskappe af te 

rig. Hulle word "supremos" genoem en rig op kontrak, 

byvoorbeeld drie of vier jaar vir 'n nasionale sport= 

1 i ggaam af. 
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4.5.3.5 Die status van die sportafrigter 

Individue wat opgelei is as sportafrigters kan in klubs, 

jeugdienste, spesialis-onderrig in sekondere skole, by aand= 

institute, swembaddens, speelgronde, spanne en ontspanning= 

·sentra gaan afri g. Hull e kan ook optree as bestuurders 

by sportsentra, kl ubs, parke en swembaddens of kan ook by 

fiksheidsklubs, gesondheidsklubs of klinieke gaan werk 

(CCPR, 1982 :14). 

Afrigters in diens van die nasionale sportliggame word goed 

betaal. Hulle word op 'n glyskaal aangestel en volgens hier= 

die skaal betaal die Sportraad 75 persent van hulle vasgestel= 

de salaris. Die sportliggaam kan egter sy bydrae van 25 

persent verhoog en dit gebeur ook dikwels in die geval van 

groat sportsoorte soos sokker. 'n Afri gter begin gewoon 1 i k 

met ongeveer R12 000 en R 15 000 per j aar ( G 1 eeson, 1982) • 

So 'n salaris vergelyk goed met die in die a·nderwys. 

Die sportraad verleen aansienlike finansiele steun aan die 

nasionale sportliggame vir onder andere die opleiding van 

afrigters, die afrigting van nasionale spanne, die sub= 

sidH~ring van oefengroepe op verskeie vlakke en gedeel= 

telike finansiering van die afrigters. Ook die streekrade 

van die sportraad kry finansiele steun vir hulle afrigtingske= 

mas. 'n Bedrag van R100 000 is vir 1983/84 vir die na= 

sionale afrigteropleidingskema bewillig. 
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4.6 OOS-EUROPA 

4.6.1 Inleiding_ 

Die sportbenadering van Kommunistiese en Westerse lande ver= 

skil radikaal (Botha, 1981 :59). Die sportsisteme van eersge= 

noemde lande moet beskou word teen die raamwerk van bulle 

eie filosofiee en begrippe. veral met betrekking tot liggaams= 

kultuur! Hierdie filosofiee en begrippe is dikwels in teen~
stelling met die meer tradisionele beskouinge van die Westerse 

lande (Riordan, 1978:x). Sport en liggaamlike oefening word 

gereken as instrumente in diens van die kommunistiese ideolo= 

gi e en moet dus di ensbaar wees a an die opbou van die staat 

(Van den Heuvel, 1980:11). 

Die we-lslae wat deur die kommunistiese lande in internasionale 

sport (veral die Olimpiese spele) behaal is, het daartoe 

gelei dat daar 'n wereldwye belangstelling in sport ontstaan 

het, soos dit deur die lande wat die kommunistiese ideologie 

aanhang. beoefen word (Riordan. 1978:ix). 

~1et die toetrede van die lande tot die Olimpiese Spele in 

1952 het hulle 29 persent van die medaljes gewen. In 1972 

het hulle 47 persent en in 1976 57 persent van die medaljes 

verower. By die Olimpiese Spele van 1976 te Montreal het 

die Duitse Demokratiese Republiek met 'n bevolking van minder 

as sewentien miljoen, meer goue medaljes as die Verenigde 

State van Amerika (264 miljoen inwoners). Kanada, Brittanje 

en Frankryk saam verower. Die Oos-Duitse dames alleen het 

meer medaljes gebuit as die totale aantal medaljes wat deur 

al die vroue wat in 1976 in Kanada deelgeneem het, verower 

* Liggaamskultuur bestaan uit vier komponente: Liggaamlike 
opvoeding, spelaktiwiteite. vryetydsbesteding en sport. 173 



is. 

Tydens die Olimpiese Spele in 1980 het die Ouitse Demokratiese 

Republiek hierdie prestasies bly handhaaf, 

hoewel hier vermeld moet word dat die Verenigde State van 

Amerika weens politieke redes nie aan die spele deelgeneem 

het nie (RGN, 1982, 8:256). 

Verder het die USSR elke somer- en winter-Olimpiese Spele 

waaraan hulle deelgeneem het, behalwe die in 1968, "gewen". 

Rusland is ongetwyfeld die v·eelsydigste sportnasie in die 

geskiedenis van die Olimpiese Spele. In Montreal het hulle 

in negentien van een en twintig sportsoorte medaljes verower 

(Riordan, 1978:ix). 

Alhoewel die krag en gesondheid van 'n gemeenskap nie ·in 

terme van die aantal medaljes wat verower is, gemeet kan 

word, of die aantal rekords wat verbeter is nie, is die inter= 

nasionale sportprestasies tog 'n bewys van dit wat met sport 

in die kommunistiese lande bereik word. 

Riordan (1978:x) beweer dat geen vorm van ontspanning korrek 

verstaan kan word sonder om die land se fisiese en sosiale 

omgewing in ag te neem nie. Daarom kan die sport ook in 

geen kommunistiese land losgemaak word van die atmosfeer 

en tradisies, politieke en ekonomiese orde, of van militere 

en internasionale oorwegings nie. 

Die besondere vorme en mate van sportdemokratisering wat 

in Oos-Europa, Sjina en Kuba ontwikkel het, is dikwels vir 

Westerse sportleiers 'n verrassing. ~Janneer 'n land besluit 

dat sportdee l name 'n reg is en ni e net 'n voorreg ni e, dat 
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sport gelyke status met die wetenskap en die I<Unste geniet, 

dat sport nie langer net die voorreg van universiteite en 

kolleges is nie, moet die regering, om sulke begrippe in 

werk l i khede te verander, noodwencli g 'n groot aandee l op bei de 

lokale en internasionale vlak behartig. Hanneer daar betrok= 

kenheid cleur 'n regering is en wanneer 'n finansiele inset 

cleur mi dde l van open bare fondse gemaak word, moet daar ook 

verantwoording aan die publiek wees. Hierdie toeclrag van 

sake bring mee dat politiek in sport 'n werklikheid word. 

In elk geval beskou die meeste lande wat tans as sosialisties 

geklassifiseer word, sport as "gepolitiseer" (Anthony, 1978:5). 

"De Oosteuropese staten zeggen dat sport alles .. met politiek 

te maken heeft" (Van den Heuvel, 1980:9). Dit lei daartoe 

dat 'n regering op die vlak van internasionale en binnelandse 

sportdeelname betrokke raak. 

Alhoewel daar baie gemeenskaplike faktore en gelyksoortige 

begi nse l s is waarop die sportstruktuur in die sos i ali st i ese 

lande gebou is, is daar tog ook groot verskille tussen 

hierdie state {in terme van bevolkingsgetalle ongeveer 'n 

derde van die wereld se bewoners). 

Vir die doeleindes van hierdie studie word die opset ten 

aansien van die sportwetenskap en die professionalisering 

van sportafrigting in twee Oos-Europese state ondersoek. 

Hierdie state is die Duitse Demokratiese Republiek en die 

Unie van Sowjet Sosialistiese Republieke {die DDR en USSR). 

Omdat beide die USSR en die DDR van die uitmuntendste sportna= 

s; es ter were l d is en omdat daaruit afge 1 ei kan word 

dat die "suksesvolste pogings om nasionale afrigtingsprogramme 
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' 
te koordineer en doeltreffend aan tewend"(RGN, 1Q82,8:256) deur 

hulle onderneem is, moet d1e struktuureienskappe van die 

versk ill en de s i steme ondersoek word in soven·e as wat dit 

'n invloed op die situasie van die afrigter en 

het (KrUger, 1980:99). 

afrigting 

In die DDR het die ontwikkelingsdinamiek in prestasiesport 

vinniger verloop as in enige ander land ter wereld en veral 

in die eerste jare na 1945 het hulle baie van die Russe geleer 

(KrUger, 1980:99). Die Oos-Duitsers is ook in hierdie tyd= 
perk baie deur die denkrigtings van die .USSR beinvloed (Antho= 

ny, 1978:7). 

4.6.2 Die Duitse Demokratiese Republiek (DDR) 

4.b.2.1 lnleiding 

Volgens die Sosialistiese grondwet van die DDR is die bevorde= 

ring van gesondheid en liggaamlike opvoeding die grondslag 

waarop die welsyn van die staat en die gemeenskap gebou word. 

Hiervolgens werkdie bevordering van sport mee tot die gebalan= 

seerde ontwikkeling van die individu. Dit moet ook daartoe 

lei dat liggaamlike oefening h gewoonte word in die alledaagse 

lewe van die inwoners (Schmolinsky, 1978:13), 

Tans is die DDR in kompetisiesport die sterkste nasie ter 
wereld. Die DDR neem die leiding met die opleiding van sport= 

leiers vir die derde wereld en die toonaangewendste sportuni= 

versiteit is in Leipzig. Alhoewel kompetisiesportaktiwiteite 

belangrik is word dit nie beoefen ten koste van massadeelname 
nie, aangesien oefengeriewe vir die gewone bevolking by be= 
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hu is i ngsprojekte en in pub 1 i eke parke besk i kbaar is. By 
hierdie parke is oak fiksheidstoetsapparate aangebring. 

Die sportskole met koshuisinwoning is oak aanvanklik h instel= 

ling van di~ DDR (Anthony, 1978:8). 

Belangrike bydraende faktore tot die welslae van die DDR 

kan gevind word in hulle lang sporttradisie (vanaf F.L. Jahn, 

1778-1852), hulle respek vir die wetenskap, hulle selfdissi= 

pline en toegewyde werk (Childs, 1978:71). 

Ander verklarings is deur verskeie persone en instansies 

aangebied. Wanneer hierdie verklarings en die verskillende 

aspekte wat aangeraak word, geevalueer word, kan sake beklem= 

toon word wat die Suid-Afrikaanse struktuur tot voordeel 

mag wees. 

r 

Gilbert (1980:9) beweer dat die fenomenale sportprestasies 

van die DDR toegeskryf kan word aan deeglike regeringsbe= 

planning. Beplanning van h regering wat: 

a an sport 'n hoer priori teit toeken as eni ge ander p 1 ek 

ter wereld, 

die gesamentlike ontwikkeling van massasport vir die 

hele bevolking, asook topsport vir die deelnemer op inter= 

nasionale vlak, onderneem, 

wat meer as 7 000 professionele afrigters sedert 1951 

by die Leipzig-instituut laat oplei het, 

wat meer as 180 000 vrywillige afrigters vir junior

en massadeelname opgelei het, 

wat die land se mediese navorsingsisteem tot die beskik= 
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king van sport gestel het (Gilbert, 1980:9). 

Gieseler beweer dat die sportberoemdheid van die DDR toegeskryf 

kan word "aan die suksesvolle identifisering van sport met 

die sosialistiese ideologie, die effektiewe gebruik van lig= 

gaamsopvoeders en die gekoordfneerde aanwendi ng van profes= 

sionele afrigting met ondersteunende dienste" (RGN, 1982, 

8 :257). 

Ten aansien van die stelling dat sport in die DDR voortreflik 

met die sosialistiese ideologie geidentifiseer is, word daar= 

op gewys dat ~ teenstrydigheid hieroor bestaan (KrUger, 1980: 

106). Op die terrein van sport-interne faktore, soos byvoor= 

beeld materi~li voorregte, mediese en pedagogiese voorsiening 

en sosiale status, word daar in die materHne en persoonlike 

behoeftes van die topsportbeoefenaar voorsien. (Vergelyk 

die tabel van hoofvariante in die sisteemvergelyking tussen 

die Bondsrepubliek van Duitsland en die DDR, KrUger, 1980:103). 

Hieruit kan afgelei word dat die spesiale voorregte wat top= 

sportlui ontvang, 'n sterk motiveringsfaktor tot topprestasie 

is. 

Individue wat op sportgebied presteer, soos dit ook die geval 

is op ander terreine van die samelewing, word "vergoed" deur 

bykomende voorregte (KrUger, 1980:34). 

'n Verdere verklaring vir die internasionale sportprestasies 

van die DDR kan gevind word in die feit dat daar geen onder= 

skeid gemaak word tussen amateur en professionele sportlui 

nie (KrUger, 1980:106). Die bepalings waarop amateurisme 

berus, is so verruim dat dit moontlik is vir sportlui, om 

sonder ander inkomste as dit wat hulle vir hulle sportdeel= 
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-----name ontvang, te kan bestaan (Stokvis, 1979:158). Topsportlui 

word, soos wat die geval in ander Oosbloklande is, as "staatsame= 

teurs" gereken al bestee hulle hul tyd ten valle aan sportbe= 

oefening. Hierdie sportlui word ook deur die Internasionale 

Olimpiese Komitee as amateurs erken (Van den Heuvel, 1980:68). 

Stokvis (1978:158) beweer ook: "De atleten uit die oostbloklan= 

den word per definitie als amateurs beschouwd". 

In die Kommunistiese lande is daar nie 'n voortdurende wisseling 

van _amateursport na professionele sport nie. Gevolglik bly 

die beste deelnemers deurgaans vir internasionele kompetisie 

beskikbaar. 

4.6.2.2 Sportwetenskap in die DDR 

Reeds voor 1915 is h komitee wat sport en liggaamlike oefening 

in die eertydse Duitsland wetenskaplik moes ondersoek in 

die lewe geroep (Childs, 1978:72), Die Duitse gemeenskap 

het sedertdien toenemend groat waarde aan die wetenskap geheg 

en ook gedurende die jare dertig is gepoog om sportprestasies 

deUl· middel van die wetenskap en veral sportgeneeskunde*te 

verbeter. Hierdie tendens was ook h kenmerk van die na-oorlogse 

Duitsland (Childs, 1978:72,75). Sportgeneeskunde is tans 

hoog aangeskrewe in die Oos-Europese lande "Now sports medicine 

is completely accepted for its central role in the whole sports 

system" (Gilbert, 1980:61). Geneeshere is werksaam aan inrig= 

tings van liggaam·like opvoedkunde. Dit is inrigtings met 

uni versitere status waartoe ook sportonderri g behoort. By 

hierdie institute word medies-wetenskaplike aspekte van sport 

ondersoek (de Jongste 1980:185). 

* Die term "sportgeneeskunde" is misleidend aangesien daarmee in 
die meeste gevalle sportfisiologie bedoel word. 
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Dit is ~ wetsbepaling in die DDR dat binrie die gesondheidsor= 

ganisasie ook 'n organisasie wat verantwoordelik is vir die 

mediese begeleiding van die sportbeoefenaar, daargestel moet 

word. In 1954 is sportgeneeshere in veertien Oos-Duitse di= 

strikte asook in Oos-Berlyn self aangestel. Kursusse is gereel 

om die dokters wat in die sportgeneeskunde be 1 angste 1 op te 

1 ei. Topsportbeoefenaars het spes i a 1 e aandag gekry, terwyl 

vir die dee1nemers aan die 01impiese Spe1e, spesia1e sportgenees= 

kundige dienste geree1 is. Tans word die sportgeneeshere 

aan universiteite opgelei. Dit is 'n studierigting waar in 

Sportgeneeskunde gespes i a 1 i seer word. Die kursus duur vier 

jaar na die op1eiding as 'n a1gemene praktisyn en aspekte van 

die kardiologie, traumato1ogie, inspanningsfi sio1ogie en 

a1gemene sporUisiologie word behande1 (de Jongste, 1980:186). 

Sportgeneeshere wat met nasionale spanne gemoeid is, moet 

ook die vierjarige afrigtersop1eidingskursus, soos aangebied 

deur die Deutsche Hochshu1e fUr Korpet:kultur · (DHfK) deur1oop. 

Dit word gedoen sodat hulle kennis ten aansien van sportonderrig 

dieselfde kan wees as die van die afrigters. Hierdie kursus 

kan per korrespondens i e afge 1 e word' terwyl die geneesheer 

met sy opleiding, byvoorbeeld hospitaaljaar, besig is (Gilbert, 

1980:168). 

Daar is tans ongeveer 600 tot 700 sportartse in die DDR (Childs, 

1978:91). Hul1e het hul eie organisasie, genoem "Die vereni= 

ging van sportmedisyne van die DDR". Hierdie liggaam werk 

nou saam met die DHfK en ander soortgelyke opleidingsinstansies. 

A an die DHfK is 'n i nst i tuut vir sportgeneeskunde en sa am met 

ander wetenskappe vorm dit ~ navorsingsinstituut vir sport 
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en liggaamlike opvoedkunde (Childs, 1978:89). 

Die meeste van die sportgeneeshere word in diens geneem deur 

die vyftien administratiewe distrikte in Oos-Duitsland en 

hull e opdrag is om toes i g te hou oor die medi ese aspekte 

van sport in die skole en verskillende sportorganisasies. 

Sommiges word deur klubs en organisasies self in diens geneem. 

Hierdie medici werk gewoonlik nou saam met die liggaamlike 

opvoedkundi ges en die sportafri gters, a 1 hoewe 1 1 aasgenoemdes 

self baie goed onderle is in die sportmedisyne (Gilbert, 1980: 

168). Dit is dus vir die afrigter maklik om die aanbevelings 

van die sportgeneeshere na te kom. 

In Oos-Duitsland is wetenskap en sport baie nou verweef. 

~ Belangrike navorsingsprojek naamlik die by die Dynamo Berlynse 

kliniek in verband met anaboliese steroiede duur al .oor ~ 

tydperk van vyftien jaar (Gilbert, 1980:168). Hierdie navor= 

sing vind meestal in die geheim plaas en die Westerse wereld 

kry baie min van die resultate te sien. Wanneer navrae gedoen 

word in verb and met die navors i ng en die prestas i es wat vera 1 

deur die Oos-Du i tse dames behaa 1 word, word di t beantwoord 

deur te wys op die veranderde status van vroue in die sosialis= 

tiese gemeenskap. 

Behalwe die opleiding in sportfisiologie ontvang die 

studente wat hulself as sportafrigters wil bekwaam ook intensie= 

we opleiding in ander afdelings van die sportwetenskap waar 

vakdissiplines soos onder andere sosiologie, psigologie, ekonomie 

tereg kom (Gilbert, 1980:64). 
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Sportwetenskap word ook as 'n aparte di ss i p line by ander 

universiteite behalwe die DHfK, aangebied naamlik by die univer= 

siteite van Berlyn, Greifswald, Halle, Jena, Rostock, sowel 

as by onderwysersop lei di ngsentra by Potsdam, Ha 11 e-Kro'llwi tz 

en Zwickau (Childs, 1978:90). 

Met die oog op topsportdeelname word individue wetenskaplik 

geselekteer. "In die GDR they bring them alotJg slowly and 

gently, always looking, always testing and always evaluating" 

(Gilbert, 1980:116). Aspekte wat in berekening gebring word, 

is byvoorbeeld die grootte van die indiv·idu, die styl in 'n 

bepaalde sportsoort, houdings, intelligensie, suurstofkapasiteit 

en algemene gesondheid. 

Die afrigters en sportgeneeshere soek verder na individue 

wat intensiewe oefensessies sal kan hanteer en wat oor 'n metabo= 

liese samestelling beskik wat wereldklasoefenladings sal kan 

verduur. Atlete word dus vir topsportdeelname gekies wat 

oor uitnemende fisiologiese en psigologiese eienskappe beskik 

(Gilbert, 1980:117). 

Tydens en na oefensessies word bloedmonsters en spierbiopsies 

gereeld geneem en volgens die uitslag van toetse daarop, word 

oefendosisse bepaal. Spierontwikkeling en ook die herstel 

van beserings word bespoedig deur middel van elektriese stimu= 

lasie (Gilbert, 1980:75). 

In Leipzig bestaan daar 'n gerekaniseerde leer vir elke topsport= 

deelnemer, asook 'n mediese afrigtingsboek waarin alle aspekte 

van afrigting, byvoorbeeld die oefendoelstellings, mediese-

en dieetkundige verslae vervat is. In die verband beweer 
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Gilbert (1980:9) "They have virtually taken the guesswork 

out of coaching at the international level". 

As gevo 1 g van die feit dat van die beste sportgeneeshere met 

die afri gters saamwerk, is die sportprestas i es byna dramat i es 
van aard. Di~ sportprestasies getuig van die optimale.gebruik 

van wetenskaplike kennis tydens sportbeoefening {Gilbert: 

1980:169). 

4.6.2.3 Die professionalisering van sportafrigting 

4.6.2.3.1 Inleiding 

Die gebruik van die resultate van wetenskaplike navorsing 

in die afrigtingsmetodes en -benadering van die afrigter dui 

in h groat mate op geprofessionaliseerdheid in afrigting. 

Tog is daar ook ander faktore wat ten aansien van geprofessio= 

na 1 i seerdhei d be 1 an gri k is. Hi erdi e faktore word vervo 1 gens 

bespreek. 

4.6.2.3.2 Die beheer en koordinering van afrigting 

In die Westerse were 1 d is kenni s aangaande die DDR groat 1 i ks 

beperk (Childs, 1978:69). Enkele sportorganisatoriese beginsels 

is egter tog bekend. Die Dui tse Sport komi tee is reeds voor 

die proklamering van die DDR saamgestel. Dit was die hoogste 

gesag oor sport en liggaamskultuur in Oos-Duitsland. Alle 

sportaangeleenthede is deur die komitee gehanteer (Childs, 

1978:70). 
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Die werk like organ i sas i e van sport is deur die vakbonde en 

die Vrye Duitse Jeugbeweging waargeneem. Elke vakbond moes 'n 

eie sportvereniging stig. Massadeelname het onder die "Demokra= 

tiese Sportbeweging" ressorteer en alle staatsdepartemente 

moes meehelp tot· die bevordering van die funksies van die 

komitee. Sportkentekens is in 1950 ingestel en hierdie tekens 

kon deur middel van eenvormige toetse verwerf word. Volgens 

wetgewing (1950) moes ~ aantal sleutelsportkomplekse oak gebou, 

herste l of uitgebrei word. Hi eronder was die DHfK te Leipzig, 

verskeie sportskole en ander sportgeriewe (Childs, 1978:77). 

Reeds vroeg in die organisatoriese ontwikkeling van sport 

in Oos-Duitsland het sekere tendense duidelik geword, naamlik: 

dat dit sentraal georganiseer is 
- Dit was gebaseer op ~ monopolitiese jeugbeweging, asook 

vakbonde wat trou gesweer het aan ~ monopolitiese politieke 

party. 
Die tradisie van die wetenskaplike bestudering van sport 

is gehandhaaf en dit is met die staat ge1dentifiseer. 
- Daar was omvangryke politieke betrokkenheid in sport. 

Volgens Westerse standaarde is niks in die DDR werklik 
onafhanklik van regeringsbeheer nie. Tog is die Duitse 
Gimnastiek- en Sportvereniging in 1957 gestig om die Duitse 

Sportkomitee te vervang en hierdie vereniging, was in staat 

om 'n verenigde sportsisteem sander veel inmenging van die 
staat te beheer. 

- Die sportsisteem is op massadeelname gebaseer. 

Die Duitse Gimnastiek- en Sportvereniging (DTSB) is feitlik 
outonoom. Daar bestaan vier organisatoriese vlakke. 

184 



Heel bo vind ons die nasionale vlak, dan die provinsiale vlak, 

daarna die van die distriksverenigings en dan die beheer van 

die individuele klubs (Gilbert, 1980:53). 

Die hoof organisatoriese liggaam van die D!SB is die Gimnastiek

en Sportkongres wat elke vier jaar vergader en wat h uitvoerende 

komitee van 150 lede het. Hierdie komitee word gekies uit 

'n lys beamptes, afrigters, instrukteurs en aktiewe sportlui. 

Daar is enkele voltydse werknemers en professionele afrigters 

van die DTSB in elke distrik en provinsie om leiding te gee 

aan die ontwikkeling van sport (Gilbert, 1980:53). Die Presi= 

dium is deel van die uitvoerende bestuur en bestaan uit die 

president en sewe vise-presidente wat onder andere in bevel 

is van internasionale betrekkinge, topsportkompetisie, groot 

sportfeeste, massasportprogramme en Olimpiese ontwikkeling 

(Gilbert, 1980:53). 

Die organigram (figuur 7) toon samevattend die sportorganisa= 

siestruktuur in die DDR aan. Hieruit kan duidelik afgelei 

word dat die Presidium die hoof uitvoerende gesag is, terwyl 

die sportbelange van belanghebbend~s op die verskillende organi= 

satoriese vlakke behartig word. 
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Volgens Gilbert slaag hierdie infrastruktuur in die praktyk 

goed (Gilbert, 1980:54). Die skakeling vind tussen die presi= 

dium en die verskillende uitvoerende komitees op die verskillen= 

de vlakke, asook die klubbesture plaas, terwyl die uitvoerende 

besture en ook die klubbesture weer horisontaal met die beheer= 

komitees en sportklubs, asook die sportkomitees en afdeling= 

leiers van elke sportsoort skakel. 

Tans is die DTSB in beheer van meer as 8 000 sportklubs, 2,7 

miljoen lede (16% van die totale bevolking), 191 000 opgeleide 

en gese1·tifi seerde vrywi 11 i ge afri gters, 93 000 beoorde 1 aars 

en skei dsregters en 300 000 verkose ampsdraers op a 11 e vl akke 

van beheer, dit wil se van die nasionale vlak af tot by die 

kollektiewe plase (Gilbert, 1980:42). 

Professionele sportklubs wat op winsbejag ingestel was, is 

in die na-oorlogse tydperk verbied en die DTSB oefen tans 

beheer uit oor alle finansies, beplanning en besluitneming. 

-
Een van die eerste en sekerlik die belangrikste sportpolitieke 

skuiwe was om "die reg tot sport" in die konstitusie van die 

DDR op te neem. Hierdeur is die waarde en ~ut van sport beklem= 

toon en die reg tot deelname vir elke lid van die bevolking 

verseker. 

4.6.2.3.3 Die opleiding van afrigters 

Dit is belangrik dat h land se mense oor kernbeginsels aangaande 

sport moet besin, veral wanneer noe ideale met betrekking 

tot die sport gekoester word. Die DDR het by hulle besinning 

oor sport besluit om by rlie opleiding van afrigters te begin 
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(Gilbert, 1980:56}. Aanvanklik moes die afrigters bereid 

wees om met ontoereikende geriewe sportlui vir topsportdeelname 

af te rig. Daar was egter weerstand van die bevol king teen die 

beleid om voorsiening te maak vir die opleiding van afrigters 

en teen die voorsiening van sportgeriewe ten koste van die 

voorsiening in die basiese lewensbehoeftes van die meerderheid 

inwoners van die land. 

Die DTSB is verantwoordelik vir die opleiding van afrigters 

(Gilbert, 1980:86). Sportafrigters word opgelei om hoofsaaklik 

op twee vlakke te werk, naamlik die van topsportdeelname en 

die vlak van massadeelname. Hierdie sportleiers word ook 

onderskeidelik afrigters en oefenleiers genoem. Die twee 

groepe voer vergelykbare take uit, maar op die genoemde verskil= 

lende prestasievlakke (Botha, 1981:64). 

a) Massadeelname 
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Tans is meer as 191 000 vryw'ill i ge afri gters en i nstrukteurs 

(oefenleiers) wat almal een van drie sertifikate vir afrig= 

ting behaal het, by sportafrigting in die DDR betrokke. 

Hierdie afrigters kom uit alle beroepsgroepe (Gilbert, 

1980:42}. 

Op die eerste vlak van opleiding woon die voornemende 

afrigters tien studiesessies en lesings in een sportsoort 

by. Na die onderrig afgehandel is word 'n eksamen afgele, 

en dan kan die individu as 'n assistentafrigter onder die 

jeug werk. Na 'n dienstydperk van een jaar op hierdie 

vlak kan die tweede vlak van opleiding aangedurf word. 

Die tweede vlak van opleiding geskied by 'n universiteit 

en duur 40 uur. Di t word gewoon 1 i k in 'n week ( vyf agtuur= 



sessies) ingepas en aan die einde hiervan moet ook eksamen 

afgele word. Nadat die kwalifikasie (vlak II) behaal 

is, kan die afrigter optree as hoofafrigter onder jong 

sportlui en na een tot twee jaar in hierdie hoedanigheid, 

kan hy toegelaat word tot die meer gevorderde 40-uurkursus 
vir die vlak III-sertifikaat. 

Al die koste van die toekomstige afrigters tydens opleiding 

word deur die DTSB gedra. Indien die afrigters gedurende 

werksure die afrigterskursusse moet bywoon, moet die werkge= 

wer dit as spesiale ·verlof reken en die normale vakansie= 

verlof mag nie daarvoor gebruik word nie (Gilbert, 1980:54). 

Die graad III-sertifikaat verleen die voorreg aan h afrigter 

om nagraadse kursusse aan h universiteit by te woon, sodat 

hy op hoogte kan bly met die nuutste ontwikkelings in 

die sportwetenskap. 

Hierdie graad III-afrigters werk nou saam met gegradueerde 

afrigters van die DHfK. Tans beskik 55.1% van alle vrywi l= 

lige afrigters in die DDR oor die vlak I-sertifikaat, 

26,3% beskik oor die vlak II-sertifikaat, terwyl .17 ,8% 

tot by vlak III gevorder het. 

Die voordeel van hierdie stelsel is dat sportlui afrigting 

ontvang van kundige persone, dat die opgeleide afrigters 

belowende sportlui kan identifiseer en vir topsportdeelname 

k an aanbevee l . Hi erd i e s i steem bi ed ook eenvormi ghei d 

in die afrigting van h bepaalde sportsoort. 
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b) Topsportdeelname 
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Die opleiding van afrigters vir topsportdeelname vind 

a an uni vers itei te p 1 a as. Soos reeds genoem word sportwe= 

tenskap by verskeie universiteite as 'n aparte dissipline 

aangebied. 

Tans is die toonaangewendste sportuniversiteit in die 

wereld die DHfK wat in 1950 in Leipzig tot stand gekom 

het (Bechtholdt, 1982). Hier word voorsiening gemaak 

vir die opleiding van professionele afrigters. 

Sedert die aanvang van die lesings te Leipzig in 1950, 

het reeds meer as 7 000 studente gegradueer, waarvan meer 

as 300 reeds doktorsgrade verwerf het. Tans is meer as 

2 000 hoofafrigters betrokke by prestasiesport (KrUger, 

1980, 142). Die eerste lesings is aan 96 studente aangebied 

en tans is meer as 2 000 studente by 'n verskei denhei d 

programme betrokke. 

Die vierjarige studie aan die Leipziguniversiteit bied 

twee spesialiseringsmoontlikhede, naamlik in 'n besondere 

sportvak en in die beroepspraktyk (Botha, 1981:64). Die 

spesialisering vind tydens die laaste twee/drie semesters 

van die opleiding plaas. Die beroepsopleiding word in 

drie rigtings aangebied, naamlik die vir die prestasiesport= 

praktyk, die vir diens in bes.tuursl iggame en die vir 

diens in die ministerie van volksopleiding. 'n Afrigter 

wat die vierjarige kursus geslaag het, kan ook as liggaams= 

opvoedkundige kwalifiseer indien hy nie as afrigter geslaag 

het nie {Botha, 1981:66). 



Die leergang van die vierjarige studierigting omvat alle 

moontlike vertakkinge van afrigting (Gilbert, 1980:64 

en KrUger, 1980:133). Die studietydperk word verdeel 

in agt semesters en vir die eerste sewe semesters kry 

die studente tussen 37 en 44 lesse per week. Byna die 

helfte hiervan is gerig op toegepaste praktiese werk in 

gimnasia en op die sportvelde. 

Wanneer na die tydstoekenning per vak in die leerplan 

gekyk word, va 1 di t op dat vera 1 vier afde 1 i ngs besondere 

aandag kry. Aan die teorie en metodologie van afrigting 

in 'n aantal sportsoorte (basiese en besondere afrigting) word 

die mees te tyd bes tee naam 1 i k 

1 302 uur (mans) en 1 206 uur (dames) 

- Tweedens word 585 uur aan afrigting bestee 

Derdens word 324 uur aan praktika bestee. 

Hierdie drie afdelings wys daarop dat die Oos-Duitsers 

baie klem le op die praktiese benutting van die studiema= 

teriaal. Dit is in teenstelling met die Amerikaanse benade= 

ring waar die klem merendeels op die teoretiese voorberei= 

ding val. In die DDR is dit die algemene mening dat as 

'n afrigter nie weet hoe om self 'n sport te beoefen nie, 

hy nie veel vordering sal he in die onderrig daarvan nie. 

Alhoewel die prestasie ver te kart mag skiet, moet die 

uitvoeringswyse 100 persent korrek wees (Gilbert, 1980:63). 

'n Vierd~ beginsel 1vat in die Oos-Duitse stel sel baie 

aandag geniet, is die onderrig in Marksistiese en Leninis= 

tiese filosofie. Dit kan verklaar word vanwee die siening 

dat sportafrigting kan bydra tot die vorming van die 
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sosialistiese persoonlikheid van die sportman 01arre, 

1970:15). Die bereidheid van die spor~man om ter wille 

van die staat, met grater i nspanni ng, grater sport pres ta= 

s i es na te streef, word beskou as 'n bel angri ke kriteri urn 

van sy polities-ideologiese rypheid. Die vorming van 

die sportman ten ops i gte van sy pres tas i evermoens en die 

opvoeding wat gerig is op prestasiebereidwilligheid, is 

in sportaktiwiteite onskeibaar. Harre (1970:16) beweer: 

"Bildung und Erziehung sind im Trainingsprozess untrennbar 

verbunden". 

In Oos-Duits land word die afri gter beskou as i em and wat 

saam met ander opvoeders meewerk aan die fisieke, morele 

en ideologiese voorbereiding van sportlui. In hierdie 

opsig vervul hy 'n belangrike rol in die ontwikkeling van 

die totale sosialistiese persoonlikheid van die sportman 

(Botha, 1981 :62). Die skoling van die afrigter in die 

grondslae van die Marksisme en Leninisme bring dus mee 

dat sport lui ge1ndoktri neer word met betrekk i ng tot 

die politieke sisteem. Dit lei tot 'n fundamentele begrip 

en aanvaarding van die sisteem en dit is 'n vereiste v·ir 

beroepsbevordering en sukses in die DDR. 

Die opleiding van afrigters in die sportwetenskap is reeds 

bespreek, maar hier kan vermeld word dat ~ gewone afrigter 

na die voltooing van sy opleiding te Leipzig ~ beter kennis 

van sagte weefselfisiologie en die tegniese toepassing 

daarvan het, as enige gekwalifiseerde algemene praktisyn 

na voltooiing van sy studies in Noord-Amerika. (Gilbert, 

1980:62). 



., 

Alhoewel sistematiese beplanning vir die Oos-Duitsers 

baie belangr~< is, is daar tog ook buigsame moontlikhede 

in die maniere waarop afrigters en onderwysers opgelei 

kan word, soos byvoorbeeld deur middel van korrespondensie= 

kursusse en vakansie-opleidingsgeleenthede· 

Die korrespondensiekursusse word deur universiteite en 

vakskole aangebied en ~an oor 'n periode van. vier jaar 

strek (Gilbert, 1980:60). Hierdie korrespondensiekursus 

dek alle belangrike terreine van afrigting (Botha, 1981: 

64). 

c) Buitelandse afrigters 

'n Verdere program in die opleiding van afrigters behels 

belowende afrigters uit die buiteland. Veral kandidate 

uit die derde wereldlande kom na Leipzig vir agt maande 

tot twee jaar intensiewe opleiding. Die DDR dra alle 

koste vir hierdie buitelandse studente. Klasse word aange= 

bied in Engels, Frans of Duits en is beskikbaar vir die 

inwoners van die lande wat op regeringsvlak met die DDR 

sekere ooreenkomste bereik het. 

4.6.2.3.4 Instansies wat afrigting behartig en vlakke van 

deelname 

a) Sportklubs vir massadeelname 

Daar is meer as 8 000 ontspanni nQsportk 1 ubs waan, sport 

op massavlak beoefen word. Klubs is die basiese eenheid 

van die DTSB. Hierdie klubs word oral in die land aangetref 

en almal hetdiereg omaante siuit. Sewe lede is voldoende . . 
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om~ klub te stig. ~anneer ~ klub g~stig is, word maande= 

likse geldelike bydraes gevorder (mini~~:e bedrae)(Gilbert, 

1980:50). Alle klublede kan gebruik maak van die beskikbare 

DTSB-geriewe en apparaat. Daar kan selfs deelgeneem word 

aan duur Olimpiese sportsoorte soos seiljag en perdesport. 

Opgeleide beamptes word vir wedstryde voorsien, asook 

n klein vergoeding vir die afrigter as hy die DTSB-vereistes 

vir een van die verskillende sertifikate geslaag het. 

Die sportklubs word aangetref in fabrieke, kollektiewe 

landbouplase, kooperasies, administratiewe eenhede, univer= 

siteite en kolleges, tegniese skole, stedelike en platte= 

landse residensiele areas, in die leer en by polisiestasies. 

Die aktiwiteite vind op massavlak plaas en die grootste 

deel van die finansies benodig, kom uit die begrotings 

van die industriee. Aangesien alle industriee staatseiendom 

is, ontvang die ·inwoners almal 'n gedeelte van die winste. 

Ongeveer sewe persent van hierdie winste word in n bepaalde 

area aan sport bestee. Besluite oor die aanwending van 

die geld berus by die komitees van die DTSB in die verskil= 

lende distrikte. 

b) Sport in die skole 
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Die skole bly die belangrikste inrigtings waar die kinders 

met die verskillende sportsoorte kennis maak. Liggaamlike 

opvoeding"is in alle skole verpligtend en bestaan hoofsaak= 

lik uit sportbeoefening. In die eksamens wat afgele moet 

word, word die kinders getoets ten opsigte van krag, spoed, 

ratshei d, stamina en soepe l hei d. Verder word onderri g 

gegee in sokker, handbal, basketbal of vlugbal, atletiek 



en swem (Childs, 1978:87). 
) 

Sportfeeste ( Spartak i aden) word geree l d gehou ten ei nde 

die belang~telling van die jeug vir sport te behou. Hier= 

die kompet is i es word ook gebrui k om jong ta 1 ent te ontdek 

sodat die geleenthede geskep kan word dat hulle h sportskool 

kan bywoon. Hierdie jong sportlui kan ook deur h onderwyser 

na klubs verwys word waar gekwalifiseerde afrigters beskik= 

baar is. 

In die DDR bestaan bepaalde sportskole waar sportlui gehelp 

word om hulle sporttalent ten volle te ontwikkel. Die 

kinders ontvang hier intensiewe afrigting in 'n sportsoort 

van hull e ei e keuse - a 1 hoewe 1 die keuse be perk is tot 

enkele Olimpiese sportsoorte (Childs, 1978:88). By sommige 

van hierdie skole is inwoning ook beskikbaar en daar word 

ook omgesien na die opvoedkundige behoeftes van die kinders. 

So word die onderwysdepartement direk by die sportontwik~ 

kelingsproses betrek. 

Daar word egter soveel tyd aan sport bestee dat die meeste 

leerlinge wat die eindeksamen wil slaag ten einde universi= 

teitstoe 1 ati ng te verkry, een of se lfs twee j aar l anger 

op skool moet bly ten einde die eksamen te kan slaag. 

Volgens Gilbert (1980:107) blyk die sportskole h belangrike 

toevoeging tot enige ·land se afrigtingsbeplanning vir 

die topsportlui te wees. 

c) Sportklubs van die magte 

Sportorganisasies in die Oos-Duitse weermag beklee h belang= 

rike pTek in die sportsisteem van die DDR. Individuele 
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lede van hierdie klubs behaal dik\els medaljes op die 

Europese kampioenskappe en die Olimpiese Spele. Die twee 

klubs "Vorw~rts" (Magte) en "Dynam~" (Polisie) is· sleutel= 

komponente in die DDR se stelsel vir die afrigting van 

topsportatlete. In hulle finan~i~le behoeftes word voorsien 

deur fondse wat uit die onderskei e begroti ngs bek i kbaar 

gestel word. 

d) Sport aan die universiteite 

Beha lwe die studente van sport en L i ggaaml ike Opvoedkunde 

moet ook a 11 e ander fi s i eke gesonde studente tydens die 

eerste drie jaar van hulle studies aan liggaamlike oefe= 

ninge deelneem. Die inoefeningsprogramme word gebaseer 

op internasionale standaarde. Die verpligte sportdeelname 

geskied om twee redes, naamlik ter wille van milit@re 

weerbaarheid, maar veral ter wille van die verbetering 

in die algemene liggaamlike vermo~ns van die studente. 

Belangrik is oak die karakteropvoeding wat hiermee gepaard 

gaan en dan veral ten opsigte van spangees, uithouvermo~, 

dissipline, eerlikheid en andere {Childs, 1978:91). 

e) Elite sportklubs 

196 

Daar is tans 27 elitesportklubs in die DDR. Hier word 

individue intensief vir topsportdeelname voorberei. By 

negentien hiervan bestaan van die reeds genoemde sportskole. 

Al die sportdeelnemers wat 'n bo gemiddelde talent het, 

ontvang afrigting by hierdie eliteklubs (Childs, 1978: 

92 ) . 



Hierdie klubs is oor die hele land versprei, op plekke 

waar die inwoners die meeste nut daaruit kan kry en waar 

natuurlike geriewe deelname vergemaklik. 

4.6.2.3.5 Die status van die sportafrigter 

In die DDR is die afrigtingsberoep gelykstaande aan die status 

van die ander opvoedkundige beroepe. Dit maak van afrigting 

h gesogte beroep. 

Jaarliks verlaat 300 gegradueerde afrigters die DHfl< en daar 
¥-

is reeds 7 000 gekwalifiseerde afrigters. Om werksgeleenthede 

vir hulle te voorsien is egter nie 'n probleem nie aangesien 

afrigting in 10 000 skole en 8 000 werkers-sportklubs, benodig 

word_ (KrUger, 1982: 145). 

4.6.3 Die Unie van Sowjet Sosialistiese Republieke (USSR) 

4.6.3.1 Inleiding 

'n Aansienlike lloeveelheid mense in die USSR beoefen sport.* 

In 1975 was daar 52 miljoen sportdeelnemers, 16 miljoen draers 

van sportkentekens, 14,2 miljoen jeugdige kompetisiesportlui, 

6 000 meesters van sport, 1 200 meesters van sport van interna= 

sionale standaard en 3,9 miljoen afrigters en oefenleiers 

(KrUger, 1980:99). Die toetrede van Sowjetatlete tot interna= 

s ion a 1 e sport het Westerse amateursport lui gekonfronteer met 

goedgeoefende teenstanders en nuwe uitdagings om die w@reldkroon 

in sport. 

;-oiebetro-Uba-arheid van die bronne waarvolgens die aantal deel= 
nemers bepaal word, kan nie vasgestel word nie

1 
vergelyk p.187. 
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Sportkundi ges uit Westerse 1 an de het tot dusver re 1 ati ef min 

navorsing oor die Sowjet-Unie se sportbenadering gedoen terwyl 

Sowjetsportleiers wel inligting ten aansien van sportnavorsing 

in die Weste bestudeer het en bruikbare gegewens i~ die Russiese 

ste 1 se 1, waar moont 1 i k, toegepas het. So het hull e onnodi ge 

duplisering in hulle eie stelsel vermy (Shneidman, 1979:2). 

Gegewens oor die ste 1 se 1 waarmee die kommuni ste reeds so vee 1 

welslae behaal het, word geheim gehou. Dit gebeur dikwels 

dat inligting in verband met byvoorbeeld spesiale afrigtingskole 

vir jong sportlui, die gebruik vun stimulante en sportborgskap= 

pe, geheim gehou word (Freeman et al., 1980~7). 

Sport staan in die Sowjetunie totaal in diens van die kommunis= 

tiese owerheid (Van den Heuvel, 1980:11). Sowel liggaamlike 

opvoedi ng as sport word in die kommuni s t i ese onderwys gebru i k 

as hulpmiddele tot hoer produktiwiteit, om in die landsverdeling 

doeltreffender te wees en om glorie vir die staat in te bring. 

Die vier komponente in die Sowjetraamwerk, naamlik georganiseer= 

de liggaamlike opvoeding, spelaktiwiteite, aktiewe vryetydsbe= 

drywighede en sport vorm liggaamskultuur en dit word deel 

van die algehele kultuur van ~ gemeenskap beskou en staan 

gelyk met die geesteskultuur. Die nastrewing van die reeds 

genoemde doe 1 ste 11 i ngs bring mee dat 1 i ggaaml ike sportakt i wi = 

teite nie net vir plesier beoefen word nie. 

Sport. word beskou as 'n uiters belangrike komponent' in die 

gebalanseerde ontwikkeling van die mens en uiteindelik vir 

die gesondheid van die gemeenskap. Meer nog, dit is al bewus= 

telik deur Sowjetleiers gebruik om die gemeenskap te verander 

(Riordan, 1978:51). 
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4.6.3.2 Sportwetenskap in die USSR 

Navorsing in die liggaamlike opvoedkunde en sport vorm h inte= 

grerende deel van Sowjetsport. Hierdie navorsing word by 

'n groot aantal inrigtings vir hoer onderwys (ing2slote al 

die institute van liggaamskultuur en fakulteite van Liggaamlike 

Opvoedkunde), by medi ese ko ll eges en pol itechn ikons gedoen. 

Verder word sportnavorsing ook gedoen by die Akademie vir 

Mediese wetenskappe van die USSR (veral by een van laasgenoemde 

se institute naamlik die Navorsingsinstituut vir Fisiologie 

en L i ggaaml ike Opvoedkunde) en by vier afsonder like l i ggaams= 

kultuur navorsingsinstitute (Riordan, 1977:281). 'n Dokumenta= 

siesentrum vir boeke, tydskrifte en films wat uitsluitlik 

met sport en l i ggaaml ike opvoedkunde te make het, is te Minsk 

gevestig. 

Hi erui t kan afge 1 ei word dat h wetenskap like en tegno l ogi ese 

studie van sport en sy verwante wetenskappe noodsaaklik beskou 

word vir die ware begrip van sport in die alledaagse lewe 

en werk,, as 'n basis vir verbeterde prestasie. "Medicine is 

breaking into practically all areas of sport. The same can 

be said of sport science as a whole which is extensively deve= 

loped in the Sowiet Union (Kirillylik, 1980:14). 

Die ekstensiewe navorsing ten aansien van die tegniese aspekte 

van sport getuig van die erns waarmee sport by die verkryging 

van internasionale welslae bejeen word. 

Soos ook in ander navors i ngs ve 1 de word gel dbonu sse en goue 

medaljes vir uitsonderlike navorsing toegeken in: 
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i) teoretiese en sosiologiese probleme van liggaamskultuuf 

en sport 

ii) navorsing in afrigting en onderwys en 

iii) medies-biologiese werk in liggaamlike opvoedkunde en 

afrigting. 

Die meeste gevorderde navorsing in liggaamlike opvoedkunde 

word in die sentraal gelokaliseerde inrigtings uitgevoe1· en 

veral omdat die meeste gekwalifiseerde spesialiste in Moskou 

of Leningrad woon. Sowjetinstitute vir 1 iggaamskultuur het 

3 523 voltydse instrukteurs, lektore en professore in diens. 

Die ontwikkeling van navorsing in liggaamlike opvoedkunde 

word nie aan die toeval oorgelaat nie. In die Sowjetunie 

is navorsing h geintegreerde poging waarin h departement, 
fakulteit, universiteit en selfs 'n republiek 'n gemeenskaplike 

opdrag kry' wat hulle moet ontleed en ontwikkel. In 1970 het 

die Komitee vir L iggaamskultuur en Sport en die Komitee vir 

die Wetenskap en Tegnologie van die USSR Raad vir Ministers, 

h vyfjaarplan vir navorsing in liggaamskultuur en sport goedge= 

keur. Al 25 institute vir liggaamskultuur was hierby betrokke 

asook ongeveer 4 500 navorsingspersoneellede. 

A 11 e navors i ng in 1 i ggaamskultuur word tans in die vo l gende 

rigtings gedoen: 

i) Om die wetenskaplike basis van die Sowjetsisteem vir 

Liggaamlike Opvoedkunde te vervolmaak; 

ii) om die stelsel van sportafrigting te vervolmaak; 

iii) om probleme ten aansien van die geskiedenis van die 

liggaamskultuur, organisasie en toesig op 'n gesonde 

basis te plaas; 
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iv) om die standaard van die op1eiding van spesia1iste verder 

te ontwi kke 1 en om die standaard van a 1m a 1 wat di ens 

1ewer aan 1iggaamsku1tuur en sport te verhoog; 

v) om wetenskap1ike apparaat, toerusting en geriewe te 

verbeter; 

vi) om die ontwikke1ing van sportgeriewe wetenskap1ik te 
verantwoord. 

Doe 1 bewuste pogi ngs word gemaak om die teori e en die praktyk 

bymekaar te 1aat uitkom en dit gebeur dikwe1s dat 1eiers en 

afrigters van Sowjet-nasiona1e spanne beskik oor gevorderde 

akademiese kwa1ifikasies en wetenskap1ike pub1ikasies wat 

deur hulle ge1ewer is (Shneidman, 1979:84). Finansie1e steun 

vir sportnavorsing het ook die afge1ope tyd drasties toegeneem 

(Shneidman, 1979:84). 

4.&.3.3 Die professiona1isering van sportafrigting 

4~6.3.3~1 Beheer en koHrdinering van afrigting 

Die Sowjetregeringsisteem is ~ hoogs gesentra1iseerde en beheer= 

de burokras i e en dri e versk i 11 en de v1 akke kan onderskei word. 

Daar is ~ groot ooreenkoms tussen die organisatoriese struktuur 

van 

i) die sentra1e regerings1iggame; 

ii) die in die unie en outonome repub1ieke en 

iii) die in die streke, distrikte en stede. 

Daar is partykomitees en rade van ministers of uitvoerende 
komitees op a1 die regeringsv1akke en net soos op die sentra1e 
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vlak word die wetgewende en uitvoerende liggame van die lokale 

administrasie gerig en beheer deur plaaslike partykomitees. 

L iggaamskultuur is op al die vlakke van regering van be lang 

en die praktiese organisasie, toesig en koi:irdinering van 

1 i ggaamskultuur, sport en ontspanni ng in die Sowjetun i e word 

uitgevoer deur komitees vir 1 i ggaamskultuur en sport op 

elk van die drie vlakke. Die algehele beheer van Sowjetlig:: 

gaamskultuur val onder die komitee van liggaamskultuur en 

sport van die USSR-Raad van Ministers. 

Hierdie komitee is n groot organisasie met honderde werknemers~ 

spesialiste op verskeie terreine van die liggaamlike opvoed:= 

kunde, sport, pedagogiek, wetenskap en die ekonomie. Die 

komitee bestaan verder uit groter en kleiner departemente 
wat alle aspekte van sportaktiwiteite behartig asook departe:: 

mente wat toesig hou oor en leiding gee vir opleiding van 

liggaamlike opvoedkundiges, sportnavorsers, die bou van sport:= 

gimnasia en geriewe, internasionale sportbane, propaganda, 

organisasie, ekonomie en finansies (Shneidman, 1979:30). 

Die afdeling van die komitee vir liggaamskultuur en sport 
wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van verskillende 

sportsoorte, werk nou saam met die verskillende sportfederasies 
van die USSR en hou in werklikheid toesig oor .hulle werk. 

Hierdie sportfederasies wat lede is van die toepaslike interna:: 

sionale sportorganisasies, is veronderstel om amateurliggame 

te wees. In die praktyk word hulle egter gefinansier en beheer 

deur die "Komitee vir Liggaamskultuur en Sport" en dikwels 
is dit moeilik om te bepaal waar die funksies van die sportfe:: 

derasies eindig en die van die Komitee begin (Shneidman, 1979: 
30). In die Sowjetunie is dit dan ook onmoontlik om n klub te 
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te stig sander die goedkeuring van die staat (Stokvis, 1979:158). 

Dit bring mee dat daar weinig onverbonde onafhanklike volwasse 

sportgroepe in die Sowjetunie is. 

Uit die voorafgaande sportinfrastruktuur is dit duidelik dat 

liggaamlike opvoeding en sport in die Sowjetunie ten valle 

in diens van die kommunistiese owerheid staan. "Ze moeten 

bjdragen aan de definitiewe zege van het communisme" (Van 

den Heuwe 1, 1980:11). Soos in ander Oos-Europese state "1 oopt 

de sport aan de leiband van de communistische party" (Van 

den Heuvel, 1980:129). Vir die kommuniste is internasionale 

sport h politieke strydterrein. 

Die sukses van Sowjetsport kan gevind word in sentrale beplan= 

ning, die algehele koHrdinasie tussen die onderwysstelsel, 

lokale- en nasionale regeringsvakbonde en industriee "to pro= 

vide coaches and organisation first, facilities second" (Louis, 

1980:23). 

4.6.3.3.2 Die opleiding van afrigters 

a) Inleiding 

Die Sowjetsisteem vir die opleiding van spesialiste in liggaams= 

kultuur en sport berei individue voor op die vlakke van sekon= 

dere en hoer onderwys. Opleiding vind by verskeie inrigtings 

plaas, byvoorbeeld 

- h aantal sekondere spesialiseringskole, 

by liggaamlike opvoedkunde departemente van opvoedkunde 
fakulteite, 

by institute van universiteite en 

- · by institute vir 1 i ggaamsku ltuur. 
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Hierdie studente word instrukteurs, afrigters en beamptes 

in sko1e, ko11eges, sportverenigings, k1ubs, fabrieke en plase. 

Die verskeidenheid inrigtings en die aanta1 inrigtings waar 

opleiding in 1iggaamlike opvoeding en sport gegee word, word 

in tabel 6 aangetoon (Riordan, 1977:275). 

TABEL 6 LIGGAAMLII<E OPVOEDING~ EN SPORTINRIGTINGS IN DIE 
USSR (1972)(Riordan, 1977:75) 

Inrigting Aantal 

1. Instituut vir liggaamskultuur 

2. Liggaamlike Opvoedkunde departemente by hoer 

opvoedkundige inrigtings 

3. Sekond@re spesiale liggaamsku1tuur-onderwysin= 

20 

78 

tings 25 

4. Sekond@re spes i ale ko lleges vir onderwysers 

wat spesia1iseer in Liggaamlike Opvoedkunde 33 

5. Sko1e vir afrigters wat verbonde is aan lig= 

gaamsku1tuur institute of sekond@re spesiale 

onderwysinrigtings 

6. Liggaamskultuur-navorsingsinstitute 

b) Inrigtings vir hoer opvoeding 

'n Toelatingseksamen moet afgel@ word indien 

18 

4 

studente na 

sekond@re onderri g verder in die 1 i ggaaml ike opvoedkunde wil 

studeer. Hierdie eksamen bestaan uit 'n eksamen in liggaam1ike 

opvoedkunde en die aflegging van praktiese toetse in sekere 

sportsoorte. Voornemende studente a an institute vir 1 i ggaams= 

kultuur moet 'n moeil i ker prakti ese toets s l aag as di egene 

wat by fakulteite van liggaamlike opvoedkunde verder wil studeer. 
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Daar is noue ooreenkoms tussen die 1 eergang en metoda 1 ogi e 

van laasgenoemde twee inrigtings, maar verder verskil hulle 

heelwat. Institute vir liggaamskultuur het gewoonlik twee 

afdelings: 

i) onderwys 

i i) sport. 

Die Moskouse Instituut vir L iggaamskultuur beskik egter slegs 

oor h sportafdeling en lei spesialiste op in spanspele, indivi= 

duele sportsoorte, massasport, winter- en tegniese gekompliseer= 

de sportsoorte. Die onderwysafdelings lei studente op as 

liggaamlike opvoedingsonderwysers en instrukteurs vir sekondere 

gespesialiseerde skole en inrigtings vir hoer onderwys. Die 

sportafde lings a an die ander. kante 1 ei i ndi vi due op as hoogs 

gekwalifiseerde afrigters, oefenleiers, instrukteurs en spesia= 

liste in verskeie areas van liggaamlike opvoeding en sport. 

Na toelating volg die studente h vier- tot vyfjaarprogram 

in hulle spesialiseringsrigting met weinig keuse van die vakke 

wat bestudeer word. Die 1 eergang word opgeste l vo l gens· vas= 

gestelde tydsindeling en volgorde waarin vakke gevolg moet 

word. Die student se werkslading in die tyd en aantal toetse, 
-

referate en eksamens word ook duidelik voorgeskryf. 

Alle studente aan Sowjetinrigtings vir hoer onderwys ongeag 

hul spesialiteitsrigting word verplig om voorgeskrewe politieke 

en sosio-ekonomiese kursusse, nie verbind aan hulle studierig= 

ting nie, te volg. Hierdie kursusse behels die Marksistiese

Leninistiese filosofie, politieke ekonomie en die geskiedenis 

van die kommunistiese party van die USSR (Shneidman, 1977:74). 
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'n Uiteensetting van die leerplan word deur KrUger (1980:100) 

aangegee. In hierdie verband moet op die volgende gelet word. 

Uit 'n totale studieduur van 4 786 uur, is die vier afdelings 

waaraan die meeste tyd bestee word, die volgende: opleiding 

in die versk·illende sportsoorte 2 048 uur (42,8%), opleiding 

in die metodologie en praktika, 1 002 uur (23%), sportmedisyne* 

532 uur (11,1%) en grondslae van die Marksisme en Leninisme 

454 u u r ( 9, 5%) • 

Die praktiese uitvoering van aktiwiteite in die verskillende 

sportsoorte is belangrik en studente moet die praktiese eksamens 

slaag voordat hulle die teoretiese deel kan afle. Dertig 

weke van die studietydperk 010et aan die onderwyspraktyk by 

'n sekondere skoal, 'n sportskool, 'n sportklub of sportvereniging 

bestee word (Riordan, 1977:277). 

Wanneer die student afstudeer word 'n diploma gelykstaande aan 

'n graadsertifikaat aan hom toegeken as bewys van die studietyd= 

perk wat vo 1 tooi is. Die studente is ses dae per week met 

meer as dertig uur van teoretiese en praktiese sessies per 

week, by klasaktiwitewite betrek. Die akademiese jaar strek 

van 1 September af tot die einde van Junie. Onderrig is gratis 

en die studente wat goed presteer kry 'n toelaag van tussen 

25 en 50 roebels per maand. 

Gegradueerdes in liggaamlike opvoedkunde moet voortdurend 

kontak met hulle vak hou. Dit word vergemaklik deur spesiale 

afdelings vir professionele bevordering wat by die leidende 

institute vir liggaamskultuur gevestig is. 'n Spesiale stelsel 

is in werking waardeur liggaamlike opvoedingsonderwysers, 

afrigters en spesialiste, periodiek moet rapporteer om spesiale 

*Sportmedisyne-sportfisiologie 
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kursusse te volg, sodat hulle vertroud kan bly met die nuutste 

ontwikkelinge in hulle veld (Shneidman, ~979:79). 

Die meeste Sowjetinrigtings vir hoer onderwys bied ook korres= 

pondensiekursusse aan. Dit is gewoonlik h baie gewilde studie= 

metode en ongeveer 18 000 studente aan institute vir liggaams= 

ku ltuur stu deer op hi erdi e wyse. Die studi etydperk duur in 

hierdie gevalle vyf jaar* en twee keer per jaar moet stu den= 

te die inrigtings besoek vir eksaminering en praktiese lesse. 

Afwesigheid van werk in hierdie gevalle word nie as normale 

verlof gereken nie en valle betaling deur die werkgewer is 

verpligtend. Alhoewel hierdie studente dieselfde diploma 

as die vo 1 tydse studente ontvang, word tog a 1 gemeen aanvaar 

dat die standaard vee1 1aer is. Hierdie studiewyse hied 'egter 

op1eidingsge1eenthede aan studente wat dit andersins nie 

sou kon doen nie (Shneidman, 1979:80). 

c) Graadstudies en navorsing in Liggaam1ike Opvoedkunde en 

sport 

Gevorderde studente kan na graduering vir nagraadse studie 

by h instituut vir liggaamsku1tuur, h universiteit of h insti= 

tuut vir die ontwikke1ing van nuwe kennis inskryf. Toe1atings= 

verei stes moet nagekom word. Ni e meer as dri e j aar sander 

'n voltydse werk, mag hier deurgebring word nie. Verskeie 

eksamens moet in die tydperk geslaag word en eksaminering 
vind p1aas ten opsigte van vakke soos die teorie van 1iggaamlike 

opvoedkunde en 'n besondere spes i a 1 i seri ngsri gt i ng. Voordat 

die graad "Kandi daat van die Wetenskappe" egter toegeken kan 

word, moet die student bewys lewer dat hy volkome die Marksis= 

* Riordan, 1977:278: ses jaar. 
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tiese-teorie bemeester het, dat hy aktief werksaam is in politi= 

tieke en 'opvoedkundige werk en psigologiese en opvoedkundige 

begi nse 1 s bestudeer .het. Die hoogste akademi ese graad wat behaa l 

kan word, is n Doktorsgraad in die Wetenskappe. 

d) Sekondere, gespesialiseerde skole in Liggaamlike Opvoeding 
en sport 

Die aantal mense wat professioneel in diens van liggaamlike 

opvoedkunde ·en sport staan, is ongeveer 250 000: Institute 

vir ho~r onderwys kan nie aan die groeiende vereistes voldoen 

om genoeg spesialiste op te lei nie. Gevolglik neem die boge= 

noemde gespesialiseerde skole ook opleiding waar. Hierdie 
skole sluit die technikons en afrigterskole in. Tans bestaan 

daar 25 technikons en 10 afrigterskole in die USSR en die 

studi etydperk a an eersgenoemde is 3 j aar en a an 1 aasgenoemde 

2 jaar* (Shneidman, 1979:85). 

Eksamen moet afgele en geslaag word in verskeie vakke, en 

die kandidaat moet ook n fiksheidskenteken besit voordat toela= 

ting geskied. Diegene wat tot die afrigterskole toegelaat 
word, moet ook 'n erkende en vasgestelde uitvoeringsitlak in 

die sport van hull e keuse kan handhaaf. Wanneer 'n korrespon= 

densiekursus gevolg word, duur die studietydperk n jaar langer 

(Shneidman, 1979:87). 

Hierdie afrigterskole vorm normaalweg deel van n insituut 

vir liggaamskultuur of skakel in by 'n Technikon (Riordan, 

1977:279). Studente van vyftien tot sestienjaar oud kan toela= 

* Volgens Riordan (1978:280) duur hierdie kursus 4 jaar. 

208 



lating verkry. Dikwels kwalifiseer erkende sportlui deur 

mi dde 1 van die korrespondens i e- of aandkursusse as afri gters 

terwyl hulle nog aktief deelneem. 

Die kursusse by die afrigtingskole is nie van dieselfde akade= 

miese gehalte as die wat by die institute vir liggaamskultuur 

vir afrigters aangebied word nie. 

e) Nie-professionele werkers in liggaamskultuur 

Saam met die klem wat gele word op die professionele opleiding 

van spesialiste in die veld van liggaamskultuur, word 

oak . tyd bestee aan die voorbereiding en opvoeding van 

nie-professionele werkers. Toepaslike komitees van liggaamskul= 

tuur en sportveren i gi ngs 1 ei spes i a 1 e kursusse, semi nare en 

klinieke. In die praktyk is die inset van hierdie vrywillige 

nie-professionele werkers egter nie groat nie. "There are 

indeed very few coaches and instructors who work regularly 

from sheer enthusiasm and 1 ave of sport" ( Shnei dman, 1979:86). 

In die Sowjetunie is liggaamskultuur en sport onder die beheer 

en toesig van beide die regering en die kommunistiese party, 

en professioneel opgeleide spesialiste in liggaamskultuur 

en sport hanteer alle praktiese sake. Daar is dus min ruimte 

vir vrywillige werkers wat nie dieselfde kwalifikasies of 

ervaring het as die professioneel opgeleide kandidate nie*. 

* Vergelyk statistieke volgens Riordan en die benutting van 
vrywillige afrigters. (p.218). 
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f) Samevattende opmerkings oor op1eiding 

Die leergang van die Sowjet gespesia1iseerde sko1e in liggaaam= 

like opvoedkunde beklemtoon geprofessionaliseerde spesialisasie 

terwy1 die meeste graduandi van die techni kons onderwysgeri g 

gaan werk. In die hoer onderwysinrigtings word ook hoogs 

gekwalifiseerde spesia1iste in verski11ende sportsoorte opgelej. 

Hi erdi e spes i a 1 i ste word 1 ater as afri gters en admi ni strateurs 

in diens geneem. Op die graadv1ak word k1em veral op navorsing 

ge1e en as gevolg van die gesentra1iseerde administrasie van 

Sowjetsport, is dit maklik om nuwe teoretiese bevindinge na 

die sportpraktyk deur te voer. Sowjetmetodes van inoefening 

word internasionaal erken en teen Junie 1977 het 95 Sowjetspesia= 

liste in 22 1ande op 1angtermynkontrakte gewerk. 62 in ontwikke= 

lende lande, 24 in sosia1istiese en 9 in kapitalistiese lande 

(Louis, 1980:26). 

4.6.3.3.3 Instansies wat afrigting behartig en vlakke van 

dee1name 

In 1935 is 'n sportklassifikasiesisteem ingeste1. Dit behels 

'n rangorde van sportbeoefenaars volgens gelewerde prestasie. 
Daar bestaan drie grade vir jeugdiges en ses grade vir volwas= 

senes. Die hoogste toekenning is die van internasionale sport= 

meester. Hierdie sisteem is ingevoer om sportbeoefenaars 

steeds tot beter prestasies aan te spoor. 

a) Die Sowjet Algemene Opvoedkundige skool 

Fisieke inoefening deur skoolkinders vind by verskeie geleent= 

hede plaas, naamlik tydens liggaamlike opvoedingsklasse (meeste 
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tyd en hoofsaaklik sportaktiwiteite), tydens ander geleenthede 

wat geskep word vir fi s i eke akt i witeite ( byvoorbee l d net voor 

skoo l en gedurende pauses), tydens na- skoo l se sportakt i witeite 

(onder direkte beheer van die liggaamsopvoedingonderwyser) 

en tydens fi s i eke akt iwiteite wat geree l en beheer word deur 

organisasies buite skoolverband (Shneidman, 1979:34). 

Naskoolse bedrywighede sentreer hoofsaaklik 

i) om die voorbereiding en organisasie van sportspanne 

vir sportkompetisies, 

ii) om individue te help voorberei ·vir die vereistes van 

die GTO-program* en 

iii) om kinders af te rig vir interskoolsportkompetisies. 

Die Sowjetowerhede heg groot waarde aan die liggaamlike opvoe= 

ding van elementere en sekondere skoolkinders. (Ongeveer 

20% van die totale Sowjetbevolking woon hierdie skole by). 

Tog blyk dit dat daar groot tekortkominge bestaan, 
naamlik dat 65% van alle sport nie in die elementere 

behoeftes vir die aanbieding van liggaamkultuur kan voorsien 

nie, dat die onderwysers wat liggaamlike opvoeding en sport 

moet aanbied nie voldoende gekwalifiseer is nie en dat leerlinge 

in baie gevalle afwesig is van klas. "The level of fitness 

and phys i ca 1 preparation of most secondary schoo 1 students 

is indeed inadequate" (Shneidman, 1979:35). As gevolg van 

die ekonomiese toestand in die land kan baie ouers ook nie 
die nodige toerusting voorsien nie. 

* Die GTO-program is~ nasionale fisieke aktiwiteits= 
program en bevat 'n aantal essensiele vaardigheidseise, aange= 
pas by vyf verskillende leeftydsgroepe. 
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By sportskole word aan leerlinge met sportbegaafdheid, die 

algemene · onderwys saam met onderrig in 'n besondere sport= 

soort aangebied. Hier word gewoonlik baie klem gele op buite= 

kurrikulere aktiwiteite en spesiale afrigting in die gekose 

sportsoort. By hierdie skole is normaalweg voldoende geriewe 

vir sportbeoefening asook gekwalifiseerde onderwysers. Afrig= 

terspesialisasie in skerm en atletiek begin op die sesde graad 

en in ander sportsoorte op graad vier. S 1 egs gesonde k i nders 

met goeie ontwikkelingsmoontl ikhede met die toestemming van 

hulle ouers en afrigters word na toetsing toegelaat. Hierdie 

skole het al by verskeie geleenthede USSR-kampioene opgelewer. 

b) Jeugsportskole 

Hierdie sportskole beskik selde oor hulle eie geriewe en die 

meeste praktiese werk word gedoen by die geriewe van verskil= 

lende organisasies wat onder die jurisdiksie van die beheerlig= 

gaam van die sportskool val. Tog is daar sportlui wat oor 

goeie geriewe beskik, soos byvoorbeeld die fietsryklubs van 

Lokomotiv (Van den Heuvel, 1980:44). Sommige sportskole bied 

s 1 egs een sportsoort aan, terwyl ander weer 'n verskei denhei d 

sportsoorte aanbied; maar vir ten minste elke sportsoort 

bestaan voldoende sportskole wat reelmatig topsportlui oplei. 

In 1972 was daar meer as 4 ·ooo sulke skole in die USSR, en 

ongeveer twee miljoen kinders (5% van die totale jeug) woon 

hierdie skole by (Van den Heuvel, 1980:44). Die instrukteurs 

vir hierdie skole word gehuur. Baie van hulle word op 'n deel= 

tydse uurlikse basis aangestel, terwyl hulle elders 'n voltydse 

betrekking beklee. Soms gebeur dit dat by die skole in groot 

stede voltydse instrukteurs (spesialiste op hierdie gebied) 

in diens geneem word. Van die 25 000 afrigters wat in 1967 

by hierdie skole werksaam was, was 80% gekwalifiseer, verge~ 
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leke met 55% gekwalifiseerde liggaamlike opvoedingsinstrukteurs 

in sekondere skole en 58% van alle voltydse liggaamlike opvoe= 

dingsinstrukteurs en afrigters in die hele land (Riordan, 

1977(a) :45). Sport lui wat by hierdie skole ekstra onderrig 

ontvang neem vir hulle eie skole, klubs of organi= 

sasie aan kompetisies deel. Die instrukteurs by sportskole 

word aangemoedig om gewone skoolkompetisies te besoek en talent= 

volle sportlui uit te nooi om die sportskole te besoek. In= 

oefening by hierdie skole is gratis en die deelnemers word 

oak voorsien van die nodige toerusting. Die aktiwiteite van 

hierdie skole mag egter nie inmeng met die algemene onderwys 

van die individue nie. 

Honderde Sowjetatlete wat al wereldroem behaal het, het onderrig 

by hierdie sportskole ontvang. Tog moet gemeld word dat talle 

van die sportlui andersins ook opleiding laat vaar 

of nie die gewenste sta~daard bereik nie. 

c) Sekondere gespesialiseerde- en beroepskole 

Sekondere gespesialiseerde skole (4t miljoen studente) ska= 

kel in by sakeondernemings en industri,ee,beroepskole (2 miljoen 

studente) by aanlegte en fabrieke. Liggaamlike opvoeding 
is by hierdie skole verpligtend en klem word veral gele op 

gimnastiek, atletiek, spele en ski-aktiwiteite. 

d) Liggaamskultuur in inrigtings vir hoer onderwys 

In die Sowj etuni e is daar meer as 4t mil joen studente wat 

aan meer as 800 inrigtings vir hoer onderwys studeer. Fisieke 

aktiwiteite word volgens ~ voorgestelde program aangebied 

en is verpligtend vir alle eerste- en tweedejaars, terwyl 
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derde-, vierde- en vyfdejaars aangemoedig ~lord om dit vrywillig 

te doen. Hierdie programme is hoofsaak1ik gerig op fiksheid 

in sport(onder andere gimnastiek, atletiek, ski, swemenspanspele). 

Be1owende sport1ui word uitgenooi om spesia1e afrigtingsessies 

by te woon. Die standaard van die studente word gemeet aan 

die norme wat in die sportgraderingste1se1 vasgeste1 is, asook 

deur die uits1ae van kompetisies. 

e) Sportdee1name in die Magte 

Daar word nie vee1 aandag aan kompetisiesport in die militere 

eenhede vir aktiewe diens gegee nie. Hierdie taak word aan 

die onderskeie sportk1ubs opgedra. 

Die beste sport 1 ui word by die Magte se sportk 1 ubs aangetref. 

Die Sowjetweermagte aspireer om ~ 1eidende ro1 in Sowjetsport 

te spee 1 en daarom word die so 1 date en offi s i ere wat goed 

presteer in sport, van mil itere pl igte vrygeste1 en kan hulle 

a1 hu1 tyd aan die beoefening van hu11e sportsoort wy. Beha1we 

finansi~1e be1onings en ander voorde1e na ~ uitmuntende sport= 

prestas i e) word mil i tere sportl ui oak vergoed deur verhogi ng 

in rang (Van den Heuve1, 1980:40). Die beste weermagk1ub 

is die Sentra1e Weermagk1ub in Moskou. Hierdie k1ub het 

a1 et1ike 01impiese kampioene opge1ewer. 

Soortge1yk aan 1aasgenoemde k1ub is die Dinamo-sportk1ub. 

Di t is 'n para-mil i terek 1 ub en die veil i ghei ds- en grensmaqte 

behoort hieraan. Dinamo is 'n uiters suksesvo11e klub met groat 

finansi~1e bates en die beste sportgeriewe in die USSR. 

Hierdie k1ub het oak a1 et1ike 01impiese kampioene opge1ewer. 
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Hi erdi e twee k l ubs di en as voorbee l de waar topsportbeoefen i ng 

plaasvind. In die Sowjetunie word baie geld aan die bevorde= 

ring van topsport bestee. Almal wat besondere sporttalent 

openbaar kry vo.ldoende geleentheid om dit te ontwikkel, voldoen= 

de oefentyd, ekstra geld vir reise, klere en voedsel. 

"En dat alles gebeurt omwille van die medai lles bij internatio= 

nale wedstrijden, omwille van de nationale glorie van de Sow= 

jetunie" (Van den Heuvel, 1980:69). 'Die sportlui wat 

a an top sport dee 1 neen, word ook verseker van 'n 1 oopbaan na 

die afhandeling van hul kompetisietydperk. Hulle word dikwels 

afrigters met akademiese kwalifikasies, of word betrek by 

sportorganisasies of sportnavorsing. 

Wedywerihg tussen die topatlete en topspanne is in binnelandse 

kompetisie sterk, veral omdat sportlui deur die lewering 

van goeie prestasies en wenuitslae ekstra geriewe en voordele 

bekom. 

f) Vakbondsportverenigings 

Die vakbondsportverenigings maak voorsiening vir die algemene 

sportdee 1 name van die Sowj etvo 1 k. Daar best a an tans vyf van 

hierdie sportverenigings met takke in die meeste Sowjetrepu= 

blieke. Lede van die vakbonde kan by hierdie klubs aansluit. 

Die Sowjetregering beveel liggaamlike oefening aan by mense 

van alle ouderdomsgroepe en hulle maak daadwerklike pogings 

om almal .by een of ander fisieke oefening of sport te bereik. 

Volgens die Russiese pers word liggaamlike oefeninge steeds 

meer en meer deel van die'lewe van die Sowjetmens. 

215 



Tog word a an mas sasport vee 1 mi nder aandag as a an top sport 

gegee. ·Die vakbonde gee byvoorbeeld veel meer finansi~le 

steun a an massasport as die staat (Van den Heuve 1, 1980:24). 

Dikwels word finansiele steun teruggehou ten koste van presta= 

siesport en talle werkers het geen geleenthede vir deelname 

nie, omdat daar nie genoeg geriewe en afrigters beskikbaar 

is nie. Owerhede vereis prestasies van die klubs en op die 

afri gters word ook druk uitgeoefen om prestasi es te 1 ewer. 

Gevolglik het hierdie afrigters nie die tyd om aandag aan 

minder begaafde sportlui te verleen nie. 

g) Kompetisies 

Verskeie sportkompetisies word vanaf lokale tot nasionale 

vlak aangebied om die belangstelling in sport te prikkel, 

. maar ook om standaarde voortdurend te evalueer. Hierdie kompe= 

tisiestruktuur maak voorsiening vir toernooie waartydens ver= 

skeie sportsoorte aangebied word, asook individuele sportsoorte. 

Die Sparta·kiade is die grootste van die kompetisies waartydens 

verskei e sportsoorte aangebi ed word. Dit is soortge lyk a an 

die Olimpiese Spele en word elke vier jaar in die jaar net 

voor die Olimpiese Spele gedurende die winter en die somer 

aangebied. Die kompetisie word in verskillende fases afgehandel 

en volgens Sowjetbronne neem meer as twintig miljoen inwoners 

per kampioenskap deel (Riordan, 1977(a):249). 

4.6.3.3.4 Die status van die sportafrigter 

Individue wat in sport werksaam is, kan voltyds of deeltyds 

in diens geneem word. Van die voltydse sportpersoneel is 

sommige direk by sport betrokke as: afrigters, instrukteurs 

en sportspesialiste, terwyl andere weer by administrasie en 
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die oprigting van geriewe betrokke is. 

Die professionele afrigter is materieel beter daaraan toe 

as die liggaamlike opvoedinginstrukteur. Talle van die leidende 

afri gters is voorma 1 i ge sport 1 ui . Die grootste aanta 1 van 

die professionele sportafrigters is spesiaal opgelei vir hulle 

afrigtingstaak. 

Vir die land se top afrigters kan die beloning groat wees 

en eretoekennings word gemaak wanneer topsportlui afgerig 

word. 

Die basis van vergoeding word vasgestel volgens die afrigter 

se opleiding, dienstydperk, enige ere-titels en d·ie welslae 

wat deur sy sportlui behaal is. Vanaf 1967 word goue medaljes 

en bonusse a an afri gters toegeken wanneer hul at 1 ete i nterna= 

s ion ale roem verwerf. A an die ander kant word afri gters wat 

nie sukses behaal nie, summier afgedank. 

Professionele afrigters word op h voltydse basis in diens 

geneem en hulle ontvang min of meer 'n vasgestelde salaris. 

Afri gters kan ook deeltyds in di ens geneem word en word dan 

betaal volgens die aantal ure wat hulle afrig. Hierdie deeltyd= 

se afrigterskorps vorm ongeveer 67% van die totale aantal 

professionele afrigters. 

Behalwe die professionele afrigters is da~r ook talle afrig= 

ters wat op h vrywillige, onbetaalde basis by fabrieke, plase, 

kantore en sportverenigings werk. Hulle word betrek by die 

afrigting van 'n bepaalde sport, by verskeie sportsoorte of by 

fisieke oefenaktiwiteite deur die werknemers van maatskappye. 
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Gewoonlik word geen beloning gegee nie, maar verskeie kentekens 

kan verwerf word. Hierdie deeltydse instrukteurs word aangemoe= 

dig om hulle kwalifikasies te verbeter. Dit kan dikwels met 

vrystelling van werk (volle betaling) geskied. In 1970 was 

bykans vier mil joen van hi erdi e vrywi 11 i ge i nstrukteurs werk= 

saam in Sowjetsport (Riordan, 1977:272). 

Die betaling van 'n Sowjetafrigte1· wissel gewoonlik tuss'en 

twee bedrae. a_fhangende van die individu se afrig= 

terskategorie (III, II, I en hoer graad) en die gehalte van 

die atlete wat afgerig word. Die vergoeding vergelyk 

goed met ander soortgelyke beroepe in die USSR (Shneidman, 

1979:80). 

Finansiering vir sportaktiwiteite word bewerkstellig uit toeken= 

nings van die staat en staatsloterye. 'n Staatsorganisas·ie 

wat sportverbintenisse het, ontvang geld van die staat om 

aan sport te bestee. Om die kostes van die instrukteurs te 

kan dra, ontvang die sportkomitees staatstoekennings en dit 

word toegeken onder die toesig van die Komitee vir Liggaamskul= 

tuur en sport. 

Sport in die Sowjetunie is dus onder staatsbeheer, en dit 

word voortdurend gekeur deur sekere nuttigheids- en ideologiese 

filosofiee (Riordan, 1977(~ ):398). 

Dit is in Rus 1 and goedkoop om a an sport te kan dee 1 neem en 

vir 'n klein bedrag kan h individu deur die vakbondsport= 

unie, aan alle sportsoorte deelneem. Ook sportsoorte soos 

perdry, motorresies, valskermspring en die skietkuns waaraan 

dit vo 1 gens Wes terse standaarde duur is om dee 1 te neem va 1 
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hieronder (Van den Heuvel, 1980:32). Die Sowjetsportvereni= 
gings diskrimineer nie met betrekking tot lidmaatskap as gevolg 

van geslag, nasionaliteit, inkomste of sosiale herkoms nie 

(Riordan, 1977(b ):401). 

4.7 WES-EUROPA 

4.7.1 Inleiding 

In die besprek i ng aangaande sportafri gt i ng in Wes-Europa word 

slegs die belangrikste aangeleenthede na vore gebring. Aange= 

sien die verskillende lande geografies relatief naby mekaar 

gele~ is, is daar ooreenkomste ten aansien van lewensomstandig= 

hede en ook sportdeelnamepatrone, maar tog is die organisasie 

van sport en ook van sportafrigting aangepas volgens eie prio= 

riteite, aard en behoeftes. 

In die struktuur van die Raad van Europa word voors i en·i ng 

gemaak vir 'n komi tee vir sportbevorderi ng en deur mi dde 1 van 

hierdie komitee word gepoog om gemeenskaplike aspekte ten 

aansien van sport in Wes-Europa te koordineer. 

Die volgende organigram toon die struktuur van die Raad van 
Europa aan (Van Lierde, )982)(Figuur 8). 'n Raad wat dus tot 

stand gekom het om algemene sake van belang vir die Wes-Europe= 
sestate te koordineer, word ook vir sportbevordering gebruik. 

Algemene sportbelange word op ministeri~le vlak, bespreek. 
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Al ses die Wes-Europese lande onder bespreking is lede van 

die Raad >1un Europa. In die struktuur van die Raad vervul 

die "Clearing House" ('n inligtingsentrum) 'r. belangrike 

funksie ten opsigte· van die koi:irdinering van sportnavorsing. 

Dit dien ook as 'n inligtingsentrum vir die beleidsake van 

l ede 1 an de, di t hu is ves die Europese Sportdatabank, dit werk 

aktief mee in studieprograrnme wat opgedra word deur die 

komitee vir die bevordering van sport, dit verleen raad 

en organisatoriese steun aan sportgebeure en dien ook as 

h inligtingsentrum vir individue (Van Ljerde, 1982). 

4.7.2 Sportnavorsing in Wes-Europa 

In 1979 het die sportnavorsingskomitee van die Raad van 

Europa besluit om die tendense van sportnavorsing in Europa 

na te gaan. Die "Clearing House" het hierdie oorsig hanteer. 

Sewentien van die 22 ledelande het navorsingsprojekte gedu= 

rende die tydperk 1976-1979, onderneem (Van Lierde, 1982). 

Wes-Duitsland het kwantitatief die grootste bydrae gelewer, 

naam 1 i k 37%. Proj ekte in sportgeneeskunde ( ongeveer 24%) 

het die meeste voorgekorn, gevolg deur psigologie en fisiolo= 

gie. Die eksakte wetenskappe toon gewoonlik ho~r persentasies 

as die para-wetenskappe, terwyl sportwetgewing, vergelykende 

liggaamlike opvoedkunde en filosofie onder. aan die lys is. 

Sommi ge l an de het voorkeur ver l een a an sekere navors i ngsas= 

pekte en die volgende gegewens dui die verbintenis van sekere 

lande.met sekere onderwerpe aan: 

1. Afhangende van die land, fluktueer sportmedisyne tussen 

die eerste plek (Belgie, Itali~ en Switserland) en die 
221 



negende plek op die voorkeurlys. 

2. Kinantropologie beweeg tussen die tweede- (Belgie) en 

twaalfde posisie. 

3. Psigologie wissel tussen die eerste (Frankryk, Swede 

en Oostenryk) en die agtste plek. 

4. Fisiologie kom die meeste op die eerste posisie voor 

(Belgie, Noorwee, Finland, Denemarke, Nederland en Grie= 

keland). Dit is hoofsaaklik die Skandinawiese lande 

en die lae lande met Griekeland as die uitsondering. 

5. Sosiologie fluktueer tussen die tweede- en sewende posi= 
sie. 

6. Die grootste variasie word gevind in 

Kinantropometrie (tussen derde in Belgie en sewentiende 

in Frankryk) 
Sportadministrasie (tussen eerste in Engeland en elfde 

in BelgH~) 

- Kinantropologie (tweede in Belgie en sestiende in Fin= 

land) 
Biomeganika (eerst€ in Brittanje en dertiende in Dene= 

mark e) 
Biochemie (derde in Brittanje en vyftiende in Frankryk 

- Motori ese 1 eer (vi erde in Nederland en vyft i en de in 

Engel and) 

Ten slotte word die gegewens van die persentasie navorsing 

in sportmedisyne,gesien teen die totale aantal navorsings= 

projekte deur Wes-Europese lande, weergegee (alleen die lande 

wat in hierdie ondersoek nagevors word). 

Belgie: 15, 1%; Wes-Duitsland: 40,7%; 
Frankryk: 9,2%; Nederland: 29,4% 
Oostenryk: 11,6% en Switserland: 40% 
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3.6.3 Belgie 

3.6.3.1 Die beheer en koHrdinering van afrigting 

Met betrekking tot sportorganisasie hanteer die Vlaamse

en Franssprekende gemeenskappe hulle eie sake. Die volgende 

organigram toon die samestelling van die departemente ·wat 

onder die minister vir die Vlaamssprekende gemeenskap ressor= 

teer. (Van Agten, 1982)(Figuur 9). 

Vlaamssprekende geme~nskap-~ 
~--------------.----------------

Minister: 

Sportdepartement I 
BLOSO* 

Departement van kuns en 
kunsonderrig 

Departement van internasionale 
betrekkinge 

~
··-- -
Departement van 
openbare bib= 

1 i oteke 

Departement van 
jeugwerk 

FIGUUR 9 DEPARTEMENTE WAT ONDER DIE MINISTER VIR DIE 
VLAAMSE GEMEENSKAP RESSORTEER 
(Van Agten, 1982) 

* BLOSO: Bestuur vir Liggaamlike Opvoeding, Sport en Opelug= 
lewe 
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Een van die ses onderafdelings van BLOSO hanteer kompetisie= 

sport en hierdie afdeling koordineer die afrigtersopleiding 

vir kompetisiesport in samewerking met die verskillende sport= 

bonde (Van Agten, 1982). 

4.7.3.2 Die opleiding van afrigters 

Met betrekking tot kompetisiesport word drie vlakke van oplei= 

ding in 'n verskei denhei d sportsoorte, naaml i k hul pafri gter, 

k 1 ubafri gter en bondsafri gter, aangebi ed. Die k 1 a sse word 

saans en gedurende naweke aangebied (Van Agten, 1982). 

Die opleiding tot hulpafrigter is tegnies-pedagogies gerig: 

hy tree as hulpafrigter saam met h afrigter op en word opgelei 
om beginners met bepaalde sportsoorte vertroud te maak. 

Basiese agtergrondskennis vir sportsoorte wat tegnies moeilik 

is (soos seil, tennis en ski) word voorsien, sodat die hulpaf= 

rigter as instrukteur die eerste kontak van die jong sportlui 

met die aktiwiteite, oordeelkundig kan lei. 

Die opleiding tot klubafrigter omvat alles wat die afrigter 

moet weet om aan klublede die nodige afrigting te kan 

voorsien, naamlik inleidende aktiwiteite, inoefening en voor= 

bereiding vir topprestasie. Hy moet tegnies en taktiese 

afrigting kan waarneem en oefenskemas en jaarplanne kan opstel. 

Voordat die kursus as afri gter aangepak kan word, moet die 

hulpafrigter eers h kursus in algemene basisopleiding (suiwer 

teoreties) volg. Hierdie kursus word gemeenskaplik vir alle 

voornemende afri gters eenmaa 1 per j aar georgani seer en duur 
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van September tot Februarie. 

Om as bondsafrigter te kwalifiseer moet die afrigter ekstra 

afrigtingsessies en studie· inpas. Hierdie kwalifikasie 

is tydsgebonde en verval as die bondsafrigter nie gereeld 

klinieke bywoon nie. 

Naas die voorgenoemde kompetisiesportopleiding organiseer 

BLOSO oak 'n reeks rekreasiesportkursusse vir rekreasie-at= 

letiekleier, -vlugballeier, -tennisleier ensovoorts. Voordat 

hierdie kursus gevolg kan word moet die kandidate eers 'n 

kursus in algemene opleiding in rekreasiesport volg. 

Ten slotte kan gemeld word dat opleiding in administratiewe 

en· tegniese sake vir sportbestuurders oak aangebied word, 

byvoorbeeld as ~ swembadbestuurder, ~ swembadtegnikus of 

~ sportfunksionaris (Van Agten, 1982). 

Mense wat in opleiding belangstel registreer by die BLOSO

kantoor en word dan in kenni s geste 1 wanneer die vo l gende 

kursus h aanvang neem. Alle kursusse word beplan na aanlei= 

ding van die aantal kandidate wat bel angstel en word aange= 

bi ed in die omgewi ng waar die grootste aanta l k andi date is. 

Normaalweg begin die algemene basisopleidingskursusse en 

sekere rekreasieopleidingskursusse~ in September, terwyl die 

van klubafrigter gewoonlik in Maart begin. Die ander kursusse 

kan enige tyd gedurende die jaar aangebied word. Aanvangsda= 

turns word oak deur die pers aangekondig. 

Met die opstelling van die inhoudelike van die opleidingspro= 

gram skakel die tegniese direkteure wat vir elke sport aange= 
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stel is, regstreeks met BLOSO en deur hierdie tegniese direk= 

teure verskaf die sportfederasies die vereiste sportkennis 

vir hulle sportsoort, terwyl BLOSO die organisatoriese en 

finansiele sake behartig. 

In hierdie samewerkingspatroon word jaarliks meer as honderd 

opleidingskursusse aangebied en is meer as 12 000 sertifikate 

in die tydperk 1975 tot 1980 toegeken (Lams, 1981). 

Sportdeskundiges word ook by die instituut vir Liggaamlike 

Opvoedkunde aan drie Vlaamse universiteite (te Leuven, Brus= 

sels en Gent) opgelei vir sporttake wat buite die gewone 

skoolleergang val. Alhoewel die samewerking tussen die uni= 

versi teite aan die een kant en die sportbonde en BLOSO · aan 

die anderkant nie altyd na wense is nie, word tog tot beter 

samewerking en medeverantwoordelikheid met betrekking tot 

sportopleiding nagestreef (Lams, 1981). 

As gevolg van finansiele probleme is daar in Belgie 'n hoe 

persentasie werkloses en BLOSO het met 'n projek begin om 
van hierdie werklose onderwysers in sportafrigting op te 

lei. Deur middel van intensiewe opleiding raak hulle gespe= 

si a 1 i seerd in sekere sportsoorte en word ingeskake 1 by 

mobiele sportskole (Lams, 1982). 

4.7.3.3 Instansies en vlakke van deelname waar sportafrigting 

plaasvind 

a) Sportafrigting in die skole 

Deur middel van die mobiele sportskole word ekstra afrigting~= 

geleenthede aan skoolkinders (buite skoolverband - liggaamlike 
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opvoedi ng) geskep. Ops i eners in versk i 11 en de sportsoorte 

word aangestel en hulle reel afrigtingsgeleenthede. Water= 

sportopsieners in roei, seil en windseil, probeer sport= 

klasse in skoolverband organiseer. Deur middel van spesiale 

projekte word minderbevoorregtes in werkswinkels vir beskutte 

arbei d, dagverb 1 yfsentra, tehui se en sko l e vir bu itengewone 

onderwys by sportafrigting betrek. 

Die opsieners en mede-afrigters skakel ook in by die 29 sport= 

sentra waar hulle sportbegeleiding vir die deelnemers 

waarneem. 

'n Verdere aksie om sportdeelname op skoal te bevorder setel 

in die kompetisie vir "sportiefste klas" en. "sportiefste 

skoal". Hierdie aksie funksioneer in die skole vir basison= 

derwys, l aer -sekondere en sedert 1980, ook in die hoer-sekon= 

dere skole. Die klem val in hierdie verband op die struktu= 

rering van naskoolse sportbedrywighede en gevolglik moet 

elke deelnemende sportiewe skoal 'n sportraad sti g, 'n skool= 

sportleier aanstel en 'n jaarprogram met 'n minimum van vyf 
aktiwiteite opstel en uitvoer. 

Die aksie "Sportiewe skoal" verloop in noue samewerking met 

die skoolsportfederasies, met die vereniging van Belgiese 

stede en wyke en met die inspektoraat vir nasionale opvoeding. 

b) Sportafrigting van klub- tot nasionale vlak 

Baie klem word gele op die uitbouing van klubdeelname. Klubs 

hoef nie noodwendig aan 'n sportfederasie te behoort nie, 

alhoewel dit voordele inhou soos goedkoop versekering en· 

~ jaarlikse subsidie vir lopende uitgawes. Die meeste sport= 
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klubs beskik oor afrigters wat verantwoordelik is vir spanne 

of individuele sportlui. 

Nasionale spanne beskik oor aangestelde afrigters wat deur 

die sportbonde vergoed word. Hi erdi e afri gters is ni e nood= 

wendig volgens die opleidingstruktuur gekwalifiseer nie. 

4.7.3.4 Die status van die sportafrigter 

Die gesert i fi seerde afri gters kan vera 1 in dri e sektore 'n 

rol speel: 

i) op die sporttegniese vlak in die klublewe (as afrigter 

by· sportvereni gi ngs of as afri gter van een of meer 

sportdeelnemer); 
ii) met betrekking tot sommige funksies in die raamwerk 

van BLOSO-projekte (by sportkampe, opleidingskursusse 

kl inieke en 
iii) by sportkampe en vakansiesentra waar die leiding meer 

informeel is. 

Gekwalifiseerde afrigters bestee gemiddeld s1/4uur per week 

aan afrigting {alle vlakke, span- en individuele sportsoorte) 
( Agten, 1982) . 

Nege en vyftig persent van die gekwalifiseerde afrigters 
wat in sportklubs as afrigters werksaam is, ontvang nie finan= 

siele vergoeding vir hulle dienste nie. Twee persent ontvang 

glad nie kostevergoeding nie en die oorblywende 39% wat aktief 
op klubvlak afrig, word betaal. In sommige sportsoorte word 

h groter persentasie afrigters betaal as in ander en sport= 

soorte waari n meer as vyfti g per sent van di egene wat di ens 

228 



lewer, betaal word is vlugbal, tafeltennis, basketbal, voetbal 

en tennis. 

Die gemiddelde verdienste van afrigters wat vergoed word 

kan ongeveer soos volg aangedui word: 

gemiddeld per uur 

gemiddeld per week 

gemiddeld per maand) 

240 Belgiese frank (~ R5,50) 

000 Belgiese frank (~ R22,00) 

4 200 Belgiese frank (~ R90,00) 

In die meeste gevalle word die afrigters deur die klub vergoed, 

en verder help borgskappe die sportlui s·elf, die federasie 

of ~ offisi~le instelling met die betaling. Die aanstelling 

van die afri gter hang nou sa am met die prestas i es wat hy 

behaal. 

Deelnemers aan opleidingskursusse moet aan die begin van 

opleiding hulle eie kursuskoste betaal~ 

Inskrywingsgelde vir 1982 was soos volg: 

i) Algemene basisopleiding, hulpafrigter en afrigter: 

elk 700 Belgiese frank (~ R15,0o)· 

ii) Swembadbeheer: 1 000 Frank (~ R22,00) 

iii) Swembadtegnikus, sportfunksionaris:·4 500 Frank (~ R99,00) 

iv) Rekreasiesportleier: 300 Frank vir algemene opleiding 

rekreasiesport en 400 Frank vir gekose spesialiteit 

(Totaal R15,00) 
v) Menseredder: 400 Frank (~ R9,00) 

vi) Swembadbestuurder: 700 Frank (~ R15,00) 

Verder ontvang BLOSO regeringsteun vir die projekte. 
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4.7.4 Die Bondsrepubliek Duitsland 

4.7.4.1 Die beheer en koHrdinering van afrigting 

In sportorgani s as i e word onderskei tussen se lfregeri ng 

van sport (k1ubs en federasies) en publieke administrasie 

(op nasionale-, streeks- en lokale vlak) (Duitse Sportbond, 

1979). Hierdie onderskeid word in die Bondsrepubliek van 

Wes-Duitsland noukeuri g gehandhaaf, want a 1 hoe we 1 

nasionale sportbeheerliggame, wat onder die oorkoepelende 

beheer ·van die Duitse Sportbond va 1, in rui me mate deur die 

staat gefinansier word, is hulle ten volle outonoom. Die 

staat funksioneer op.ander terreine as die sportbeheerliggame 
' (gesondheid, sosiale welstand, onderwys). Die sportlig·game 

werk deur middel van die Duitse Sportbond, in volle vertroue 

saam met die publieke administrasie van sport. Staatsgeorga= 

niseerde of staatsbeheerde sport word heeltemal deur die 

regering verwerp- (DSB; 1981). Dit is ook 

die standpunt van die Duitse Sportbond "Needless to say, 

the Deutscher Sportbund is firmly determined to defend its 

autonomy under a 11 circumstances" ( DSB, 1981). 

Dit bring mee dat die Duitse Sportbond as oorkoepelende sport= 

beheerliggaam sportsake hanteer en sportafrigting is een 

van die aspekte wat op h goed georganiseerde basis funksioneer. 

Ten aansien van sportafrigting bestaan baie noue skakeling 

tussen sportbeheer 1 i ggame en die Sportbond. Hi erdi e 

samewerking raak veral die terrein van opleiding, maar ook 

aspekte soos indiensneming en besoldiging van afrigters 

en identifisering van topsportlui vir doelgerigte afrig= 

ting en voorbereiding. 
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met sportl i ggame deur die Duitse Sportbond gekoordi neer 

en alhoewel beheer en kon_tro 1 e op sekere vl akke deur 

die sportbeheerliggame self behartig word, berus die finale 

verantwoordelikheid ook by die Sportbond. 

Die klubs is die kleinste organisatoriese eenheid en hulle 

skakel in by die distrik of provinsiale vereniging van hu11e 

sportsoort. Hierdie 1aasgenoemde vereniging skake1 weer 

in by die federa1e of nasiona1e sportbeheerliggame. Die 

provinsia1e vereniging vorm dan die provinsiale sportfedera= 

sies soos die nasiona1e sportbeheer1iggame weer die Duitse 

Sportbond vorm. Die nasiona1e beheer1iggame het sportsen= 

tra op federa 1 e vl ak met fed era 1 e afri gters wat deur die 

Duitse Sportbond in diens geneem word. Op distrik- of provin= 

sia1e vlak is ook afrigters wat in hu11e eie area die verskil= 

lende sportsoorte bevorder. 

4.?.4.2 Die op1eiding van sportafrigters 

.sportop1eiding word aangebied deur die Deutsche Sporthochschu= 

1e Koln, ~ ho~r opvoedkundige inrigting, (met universiteitsta= 

·· tus) en deur versk i 11 en de i nstans i es onder die beheer van 
die Duitse Sportbond. 

4.7.4.2.1 Die Deutsche Sporthochschu1e, Ko1n (DSHS) 

Dit is h inrigting vir sportwetenskap. Die minimum studietyd= 

perk is ses semesters en die doel van die op1eiding is 

i) die kwa1ifisering vir sportloopbane buite skoolverband 

(byvoorbee1d by fabrieke, vo1ksho~rsko1e en die Duitse 

Sportbond) en 
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ii) kwalifisering vir 'n loopbaan as liggaamlike opvoed= 

kundige. 

Na voltooiing van die basiese opleiding (vier semesters) 

kan die student in een van twee rigtings spesialiseer, naamlik 

a) in algemene sport (massasport) en topsport en 

b) in rehabilitasie en sport vir gestremdes (Van der Schoot, 

1982). 

Daar is tans meer as 5 000 studente waarv an ongeveer 320 

buitelanders is. Dit is die derde grootste inrigting van 
sy soort in Europa (na die te Leipzig en Moskou)(Kutifel, 

1982). 

Die Bondsinstituut vir sportwetenskap is by die Deutsche 

Sporthochschule KHln gevestig en ~ doktorsgraadkursus in 

Sportwetenskap (minimum studietydperk vier semesters) kan 
ook aan die DSHS gevolg word. 

Liggaamlike Opvoedkunde (waarin die studente as deel van 

die leerplan sportopleiding ontvang) word aan agt inrigtings 

vir hoer onderwys in die Bondsrepubliek van Duitsland aange= 

bied (DAAD, 1978). 

4.7.4.2.2 Sportopleiding deur die Duitse Sportbond (DSB) 

a) Inleiding 

Binne die raamwerk vir opleiding in die Duitse Sportbond 
wat in 1977 deur die hoofkomi tee vir die Duitse Sportbond 

voorgele is, ken die Trainerakademie te Keulen die hoogste 
afrigterslisensie toe. 

232 



l 

Die volgende skema gee n oorsig oor die struktuur van die opleiding van sportmedewerkers van die DSB (Duitse Sport= 
bond , 1980) . 

Status Vl ak Tyd i Oefenleier/Afrjgter Jeugleier Organisasieleier 

Spesifieke 
SPortsoort 

Oefenleier Oefenleier in Jeugleier Organisasieleier 
' (Basis massa= spesifieke sport 

sport) soort 
ere 
amptenaar 1. Lisensie 120=0E 

2. Lisensie 150=0E Oefenleier Afrigter B Jeugleier A Organisasieleier A 
-·--- ---" 

semi-
profes= Afrigter A 
sioneel 

3. Lisensie 240=0E 

Professio= 
neel 4. Lisensie 18 maande Sportonderwyser Afrigter Organisasieleier 

3 semesters vryetyds Sportorganisasie 
. sportonderwyser I werknemer 

Staatseksa= 
men en Di= 
ploma van die 
Duitse Sport= 
bond 

~ 0-E Onderrig-eenhede (45 minute) 
w 

FIGUUR 10 'N OORSIG OOR DIE STRUKTUUR VAN DIE OPLEIDING VAN SPORT~4EDE\•IERKERS VAN DIE DUITSE SPORTBOND (DSB, 1980) 



Die diploma van die Trainerakademie is gebou op die B- en 
A-kursusse van die nasionale sportbeheerliggame en dit sit 
ook die opleiding van die nasionale liggame voort (Duitse 
Sportbond, 1982). In figuur 10 word 'n oorsig oor die stnuk= 
tuur van die opleiding van sportmedewerkers van die Duitse 
Sportbond weergegee (DSB, 1980). 

Met betrekking tot kompetisiesport is die opleiding as 
afrigter van belang en die verskillende vlakke kan kortliks 
soos volg voorgestel word (DLV, 1981:9)(Figuur 11). 

A -

B - afrigter 

Oefenleier 

Opleiding deur/by 
Trainerakademie 

Opleiding deur Nasio= 
nale Sportbeheerlig= 
game 

FIGUUR 11 ORLEIDINGSVLAKKE VIR SPORTAFRIGTERS (DLV, 1981:9) 

c) Die Nasionale sportbeheerliggame 
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Die opbou van die opleidingsvlakke en die tydsverdeling 

soos dit voorgestel word vir die afrigtersopleiding van 
die Duitse Sportbond, word weergegee (DLV, 1981:10) 
(Figuur 12). 



I\ 

Afrigter: Top sport/.. ~.Bondsafri gter 
I 

A-afrigter: Semi-pro= 
fessioneel 
en profes= 
sioneel 

Spe= 
siale 

items 

All e af= 
de lings 

Kompetisie 
sport 

Spesiale 
items 

Blokspesiali= 
sering 

Pro= 
vin= 
siale 

~:~ig= \ 

Bondsafrig= 
ter · 
Provinsiale 
afrigter 
Klubafrigter 

B-Afrigter: Semi
professioneel en 
ere-amptenaar 

Inleidende Klubafrigter 
sportakt iwitei te 

Jeug- en Juniorvlak 
Blokspesialisering 

Oef~nleier: Basiese afrigting 
Sem1-profes= 
sioneel en I Kinder- en jeug aktiwi= 
ere-amptena?~ teite alle items 

Kluboefenleier 

+ 90 onderwyseen= 
hede = 240 

Die tegniese komitees van die onderskeie nasionale liggame stel die leergang tot op 
die vlak van Afrigter A open stel toepaslike handleidings saam. Die oefenstof 
sluit alle afdelings van sportafrigting in. 

FIGUUR 12 DIE OPLEr'DINGSVLAKKE EN TYDSVERDELING VIR DIE OPLEIDING VAN SPORTAF= 
RIGTERS IN WES-DUITSLAND 
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d) Trainerakademie - Keulen 

Die hoe vlak van moderne kompetisiesport en die ontwikkeling 

in internasionale topsport, vereis die sorgvuldige opleiding 

van die sportafrigter. Die verkryging van wetenskaplike 

kennis en praktiese ervaring is onontbeerlik vir die vordering 

van die sportafrigter en die ontwikkeling van sy individuele 

vaardigheid. Dit word in die Bondsrepubliek van Duitsland 

besef en tans is tien provinsi ale sportbonde (net die van 

Bremen nie) en dertig nasionale sportbonde, lede van die 

vereniging van die Trainerakademie. Die sokkerbond behoort 

onder andere nie aan die vereniging nie en maak tot op die 

hoogste vlak voorsiening vir die opleiding van hul eie afrig= 

ters (Siric, 1982). Tussen die vereniging van die Traineraka= 

demie, die Bondsinstituut vir sportwetenskap en die Deutsche 

Sporthochschu l e Ko l n bestaan 'n samewerk i ngsooreenkoms dat 

die navorsing van hierdie inrigtings vir mekaar beskikbaar 

gestel wor~(OSB, 1982). 

Die leerplan van die Trainerakademie word opgestel deur 'n 

leergangkommissie en die agtien maande leergang is tot dusver 

vyfkeer herhaal en deur 120 kandidate, waarvan sewentien 

buitelanders is,, met welslae afgele. Slegs vyftig kandidate 

kan per kursus toege 1 a at word. Vir die kursus wat gedurende 

Maart 1983 geendig het, het slegs 26 kandidate aangemeld. 

Kandidate wat as afrigters opgelei wil word, moet deur hulle 

nasionale sportbeheerliggame aanbeveel word.(Budinger, 1982). 

Die struktuur van die Trainerakademie word in figuur 13 weer= 

gegee. 
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Kuratorium* Vereniging van Trainerakademie Keulen 

Lede 

Raad van Direkteure 

---------+--- Direkteur van die Akademie 
Duitse Sportbond 

Nasionale sportbeheerliggame 
(wat aangesluit het) 

FIGUUR 13 DIE STRUKTUUR VAN DIE TRAINERAKADEMIE 

Die vaste personeel vun die Trainerakademie bestaan uit vier 

lede, naamlik die direkteur {leiter), adjunk-direkteur, iemand 

verantwoordelik vir oudio-visuele hulpmiddele en h sekretares= 

se. A l die ander afri gters wat vir die onderri g benodi g 

word, word op deeltydse basis in diens geneem. Hulle is 

dikwels op die personeel van die Sporthochschule Koln, maar 

kan ook van die nasionale afrigters wees wat in Keulen of 

omstreke woonagtig is (Budinger, 1982). 

Die afdelings van die afrigtersopleiding wat op al die afrig= 

ters van toepassing is, word gesamentlik aangebied, maar 

vir die besondere sportafde 1 i ngs word kundi ges op die 
besondere terreine gebruik. Sportliggame skakel vrywillig by 

die opleidingsprogram in (Fornoff, 1982). 

* Kuratorium: Minister van Binnelandse sake, kultuurminister 
van die provinsie Noordryn-Wesfale, die Deutsche Sporthochschu= 
le KUln, die Duitse Sportraad, h verteenwoordiger van die na= 
sionale sportbeheerliggame en die provinsiale sportbonde, 'n ver= 
teenwoordiger van die afrigters. 237 



Die vereniging van die Trainerakademie het bep1an om vanaf 

1983 groat de 1 e van die 1 eerstof deur korrespondens i e a an 

te bied. 

Die geriewe by die Trainerakademie is baie doe1matig en binnens= 

huise geriewe s1uit die nasiona1e en provinsiale judo- en 

hokkiesentrum in, h at1etiekskaa1 ~n o1impiese-grootte-swembad. 

Verder is vo1doende buitenshuise oefenruimte beskikbaar. 

Jaar1iks word h simposium vir gegradueerdes van die Trainer= 

akademie aangebied. 

4.7.4.3 Die v1akke van dee1name waar sportafrigting p1aasvind 

a) K1ubsport 

Dee1name aan k1ubsport vorm h be1angrike dee1 van · sportbe= 

oefening in die Bondsrepub1iek van Wes-Duits1and en nasionale 

klubkampioenskappe in baie verskillende sportsoorte kom jaar= 

1 i ks voor. Afhangende van sportsoort en die aard van 

die klub, beskik hierdie sport1ui oar k1ubafrigters wat as 

ere-ampsdraers of semi-professionele en professionele sport= 

1eiers optree. In 1980 was daar 53 451 klubs in Wes-Duits1and 

(DSB, 1980(a)). 

As die statistiek van Desember 1970 

met die van Desember 1978 (DSB, 

(DSB, 1973) 

i981) vergelyk 

word, b1yk dit dat daat· 'n vermeerdering was ten opsigte van 

onbetaa1de oefen- en jeugleiers (284 500 in 1970 en 377 810 

in 1Q78), asook deeltydse oefen1eiers en afrigters (86 800 'n 

1970 151 916 in 1978), maar daar was 'n vermi nderi ng ten aans i en 
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van vo 1 tydse sporti nstrukteurs en afri gters ( 5 800 in 1970 

en 5 316 in 1978). 

Die Deutsche Sportjugend is by verre die grootste jeugorgani= 

sasie in die Bondsrepubliek (Duitse Juniorsportvereniging). Die 

1 ede, jongmense tot een en twi nt i g j aar oud, behoort tot 

die 55 000 klubs van die Duitse Sportbond. Die vereniging 

het egter meer te make met die sos i a 1 e waarde van sport as 

met die bevordering van topsportdeelname onder die Duitse 

jeug (Pieper, 1972183). 

In die Duitse skole beklee wedstrydsport 'n belangrike plek. 

Die opleiding en afrigting van die skoal- en naskoolse sportlui 

is verbonde aan mekaar (KrUger, 1980:22). 

b) Die klassifisering van sportlui in prestasiegroepe(kader) 

Omdat die sportl ei ers in die Bondsrepub 1 i ek besef het dat 

topsportkompetisie nie slegs aan geluk of die lukraak talente 

van die sportdee 1 nemers oorge 1 a at kan word ni e, het hull e 

besluit om kompetisiesport sistematies te beplan. Met die 

doe 1 om a 11 e aspekte verbonde a an kompeti si esport te koordi = 

neer, is die Nasionale komitee vir die bevordering van kompeti= 

siesport in die Duitse Sportbond gestig (Meyer, 1972;74). Die 

program van hi erdi e komitee het onder andere die vo 1 gende 

behels: 

i) om alle organisasie en beplanning in kompetisiesport te 

koordineer; 

ii) om moderne kompetisie- en afrigtingsisteme te ontwikkel; 

iii) om die resultate van sportnavorsing en praktiese afrig= 

ting te koordineer en 
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iv) om om te sien na die finansiele sake van sportbevorde= 

ring. 

Een van die projekte van hierdie komitee was om die prestasie= 

vlakke van elke sportsoort volgens internasionale kriteria 

vas te stel en om daarvolgens vir die kort- en langtermyn 

te beplan. 

Die eerste vereiste in die praktiese beplanning was om toon= 

aangewende atlete in prestasiegroepe (kader) te klassifiseer 

en volgens die klassifikasie die afrigting te beplan. 

4.7.4.4 Die status van die sportafrigter 

Gekwalifiseerde afrigters kan op baie terreine aan sport 

diens lewer. As vrywi 11 ige of semi-professionele afrigters 

kan hulle by verenigings, klubs, prestasiegroepe of gevorderde 

groepe werk. As voltydse professionele afrigters kan hulle 

gespesialiseerde groepe afrig, ~ bondsafrigter wees, of h 

afrigtersassistent op nasionale vlak, 'n nasionale afrigter, 

h sportkontroleur, h direkteur of h opleidingskontroleur 

(RGN, 1982, 12:39). 

Afri gters wat deur die Duitse Sportbond in di ens geneem word 

as bondsafri gters, gaan 'n vo 11 edi ge di enskontrak met die 

Sportbond aan. In hierdie kontrak is alle diensvoorwaardes 

vervat. Die besoldiging geskied na gelang van die kwalifika= 

sies, ervaring en voriqe prestasies van die afriater, op een 

van sewe skale. Die vo1gende skale is vanaf 1 Mei 1982 

geldig: (Tabel 7)(DSB, 1982(a)!)· 
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TABEL 7 MAANDELIKSE VERGOEDING AAN BONDSAFRIGTERS VOLGENS 
SEWE SKALE (Duitse Mark, Randwaarde by benadering) 
'( DSB, 1982 (a)) 

1 . 3 101,-- (R1 350,99) 
2. 3 676,-- (R1 600,00) 
3. 4 250,-- (R1 850,00) 
4. 4 825,-- (R2 100,00) 
5. 5 399,-- (R2 400,00) 
6. 5 974,-- (R2 600,00) 
7. 6 548,-- (R2 850,00) 

Die afrigters word verder vergoed vir suksesse wat hulle 
met afrigting behaal. Vir hierdie doel word sportbyeenkomste 
in sekere kategoriee ingedeel, naamlik: 
Kategorie I Olimpiese Spele 
Kategorie II Wereldkampioenskappe wat eenkeer elke vier 

jaar plaasvind 
Kategorie III a) Wereldkampioenskappe wat meer as vierjaar= 

liks plaasvind 
b) Wereldbekerwedstryde 
c) Europese kampioenskappe 

Volgens hierdie kategoriee word die vergoeding dan ooreenkom= 
stig prestasiewaarde betaal. Die skale is tans soos volg: 
(Tabel 8). 
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TABEL S VERGOEDING VAN AFRIGTERS (PRESTASIE). 

Goue medalje Silwer medalje Brons medalje 
OM OM OM 

Kategorie I tot 6 000,-- tot 4 500,00 tot 3 000,--
(R2 610,00) R1 957,50) (R1 305,00) 

Kategorie II tot 4 500,-- tot 3 000,-- tot 1 500,--
(R 625,50) 

Kategorie III tot 3 000,-- tot 1 500,-- tot 1 000,--
(R 435,00) 

By die aanstell ing van die afr'igter kan een van twee 

soorte kontrakte ges 1 ui t word. Die eerste moont 1 i khei d bi ed 

meer beroepsekuriteit daarin dat die kontrak nie maklik opgese1 

kan word nie, veral nie as die afrigter nie die nodige presta= 
sies · lewer nie. Die salaris hiervan vergelyk met die van 

sekondere onderwysers en word aangegaan deur di egene wat 

met jeuggroepe werk, of wat nie maklik waag nie. Die tweede 
moontlikheid bied ~ ho~r salaris gelykstaande aan perso= 
neel aan tersiere onderwysinrigtings). Dit word vir ongeveer 

vier jaar gesluit. As die afrigter suksesvol is, kry hy 
na twee jaar verhoging en kan die kontrak hernu word. Indien 

hy nie uitmunt nie, word die verhoging teruggehou en die 

kontrak nie hernu nie (Bechthold, 1982). Hierdie kontrak 
word gewoonlik deur die jongere, avontuurliker afrigters 
aangegaan. 

Die sportbeheer 1 i ggame, die Dui tse Sportbond en in 'n geri nge 

mate, die afri gters self dra by tot die koste verbonde a an 

die opleidingsprogramme. 
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4. 7.5 Frankryk 

4.?.5.1 Die beheer en koordinering van afrigting 

In1igting oor die Franse sportsisteem is onvolledig en dit 

is moeilik om die nodige kennis te bekom, omdat die sport 

deur die staat gekontro1eer en bestuur word (KrUger, 1980:~2). 

Die staatsbeheerde Nasiona1e Instituut vir Sport en Liggaam1ike 

Opvoeding (INSEP) is aan die buitewyke van Parys ge1ee en 

bestaan uit vier hoofdepartemente, naam1ik navorsing, topsport, 

medisyne en studente. Hierdie inrigting word deur die staat 

gefinansier·,' en ontvang min borgskappe, alhoewel dit beskikbaar 

is indien dit benodig word (Humphreys, 1979:15). 

Die staatsbeheer oor sport het daartoe ge 1 ei dat die staat 

reeds in 1948 verei s het dat afri gters wat in sekere sport= 

soorte vergoeding ontvang het, eers ~ staatseksamen in afrig= 

ting moet afle. In 1963 is hierdie regul asie in alle sport= 

soorte deurgevoer (KrUger, 1980:25). 

Frankryk is in 23 streke en 99 departemente verdeel, en dit 

beteken dat daar ~ groot behoefte aan sportleiers vir presta= 

siesport bestaan (KrUger, l980:30). V·ir e1ke departement word 

daar in e 1 ke sportsoort 'n streeksraadgewer aangeste 1 (Donna= 

dieu, 1982). 

4.7.5.2 Die op1eiding van afrigters 

Ui t ondervi ndi ng het die Franse ge 1 eer dat goei e afri gte1·s 

goeie sportprestasies tot gevo1g het, en sedert 1974 vind 
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die opleiding van afrigters in ses vlakke plaas (Do.nnadieu, · 

1982). Die eerste drie vlakke word deur die sportliggame 

self behartig. 

Die staatseksamen op vlak een bestaan uit twee dele, naamlik 

h sportspesifieke en h algemene afdeling. Die sportspesifieke 

afdeling kom ooreen met die eksamen van die derde vlak van 

die ooreenstemmende sportsoort. Die moontlikheid bestaan 

dat 'n sportstudent, sportonderwyser of prestasiesportonderwyser 

op die eerste vlak van die staatsdiploma kan begin sander 

die vobrafgaande opleiding as oefenleier. Die minimum ouderdom 

vir toelating is agtien jaar. Hierdie kursus word sentraal 

aangebied. Daar is geen direkte voorbereidingskursusse nie, 

maar die kandidate kan altyd na die tyd seminare bywoon. 

Alle aspekte met betrekking tot prestasiesport word by die 

leergang ingesluit. Tot dusver het 3 000 afrigters hierdie 

staatsdiploma verwerf. 

Na een* jaar praktiese ervaring kan die vlak drie afrigter 

inskryf vir vlak twee (Donnadieu, 1982). Hierdie kursus 

bestaan uit drie dele, naaml ik die sportspesifieke afdel ing, 

h afdeling oor organisasie en h sportwetenskaplike (sportaan= 

verwante natuurwetenskap en pedagogiek) deel. Ook in hierdie 

kursus is daar geen voorbereidende kursus nie en dit word 

ook sentraa 1 aangebi ed. Ongeveer 1 000 afri gters het reeds 

die kwalifikasie behaal. 

* Vergelyk KrUger, 1980:26 en 27, waar gestel word dat twee 
en vier jaar ervaring tussen vlakke een en twee en twee 
en drie onderskeidelik nodig is. 
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Na twee jaar praktiese ervaring kan die afr1gter vir die 

derde vlak aanmeld. Hierdie opleiding duur twee jaar. Ge= 

durende die eerste j aar word die afri gter se wetenskap 1 ike 

kennis afgerond. Aan die begin van die tweede jaar gaan 

die afrigters vir 'n studietydperk van ses maande na die land 

waar hulle eie sportsoort die verste ontwikkel is, byvoorbeeld 

na Japan vir Judo:' of Sjina vir tafeltennis 

(Donnadieu, 1982). Gedurende die laaste ses maande van oplei= 

ding werk die afri gter dri e maande en hy moet oak 'n opname 

maak van wat gedoen kan word om sy sportsoort te bevorder. 

Die finale eksamen bestaan uit twee dele, naamlik ~ wetenskap= 

like en ~ sportspesifieke afdeling. 

Tot dusver het ongeveer 100 afrigters reeds hierdie eksamen 

geslaag (KrUger,l980:27)~ Gedurende 1982 was daar slegs twaalf 

afrigters .by hierdie opleiding betrokke (Donnadieu, 1982). 

Dit dui daarop dat dit hoogs gespesialiseerde opleiding is 

waarvoor slegs die beste kandidate uitgesoek word (Donnadieu, 

1982). 

Hi erdi e afri gters do en prakti ese ervari ng op deur afri gti ng= 

sessies wat vir die sportstudente gegee word, by te woon 

en oak te help met die afrigting. 

Die verski 11 en de sportbeheerl i ggame wys di egene a an wat tot 

die onderskeie vlakke van afrigtingsopleiding te INSEP toege= 

laat word. Sommige nasionale sportliggame het vir die staats= 

diploma hul eie tradisionele selfstandige opleiding ingebou. 

Intussen is daar oak sportsoorte wat nag hulle eie opleidings= 

leergange aanbied, naamlik onder andere skerm, boks, judo, 

gimnastiek, tennis, gholf en sokker (KrUger, 1980:27). 
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4.?.5.3 Die status van die sportafrigter 

Afri gters word gekwa 1 ifi seer vir afri gti ng in een sport= 

soort. Die met die eerste kwalifikasie rig af op klubvlak, 

die tweede vl akafrigters werk op streeksvl ak en die verskil= 

lende departemente en is hoofsaaklik met die opleiding van 

afrigters behulpsaam. Verder bestaan ook nog beroepsmoontlik= , 

hede om as streeksafrigter, stadsportleier, departementsport= 

leier en sportorganiseerder werksaam te wees. Hierdie 

afrigters is semi-professioneel. Die hoogste vlak opleiding 

be rei afri gters voor om as nasi on a 1 e afri gters en nasi on a 1 e 

sportdirekteure te werk. Daar bestaan 24 direkteure vir 

24 verskillende sportsoorte. 

Die aantal afrigters wat in die verskillende sportsoorte 

werksaam is, verskil. Skerm beskik oor vier nasionale afrig= 

ters, een assisten~nasionale afrigter en veertig streeksafrig= 

ters, terwyl dit weer anders by ander sportsoorte is 

(Donnadieu, 1982). 

Afrigters met die hoogste sportbeheerliggaamkwalifikasie 

of die eerste staatsdiploma kan in die klubs of selfstandig 

as afrigter geld verdien. Die afrigter op vlak twee verdien 

byna soveel as 'n onderwyser, maar kry nog 'n toelaag van tot 

selfs R2 550,00 per jaar ekstra vir ongerief soos onreelmatige 

werksure, naweek- en sondagwerk en min vrye tyd. 

Vlak twee gediplomeerdes kan tussen R14 000,00 en R17 500,00 

per j aar verdi en, terwyl afri gters van vl ak dri e tussen 

R21 7500,00 en R28 275,00 kan verdi en. Dit gebeur ook in 

sommige sportsoorte soos sokker dat ekstra bonusse vir afrig= 
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ters wat ho~ prestasies behaal, gegee word (KrUger, 1980:28)~ 

Dit word bereken dat die aantal afrigters op vlak drie persen= 

tasiegewys meer sal styg as die op vl ak twee, aangesien die 

behoeftes op vlak twee byna versadig is. 

So 'n staatsbeheerde sports i steem bi ed a an die afri gters 'n 

ho~ mate van sosiale sekerheid. Met so 'n gesistematiseerde 

opleidingsprogram wat aan bepaalde wetenskaplike eise voldoen, 

kan die afrigter as verteenwoordiger van die "anti-intellektue= 

les" volgens die tradisionele siening, die vooroordeel teen 

hom uit die weg ruim. 

Die bewuste skeiding tussen die beroep as sportpedagoog en 

afrigter het bygedra tot die professionalisering van die 

afrigter (KrUger, 1980:29). 

4.J.5.4 Die instansies waar afrigtin~ praasvind en vlakke 

van deelname 

Frankryk be ski k tans oar ba i e goei e. afri gters, fas il iteite 

en geri ewe, maar die 1 i ggaaml ike opvoedi ngprogram op skoo 1 

ondersteun nie die afrigting nie en gevolglik beskik Frankryk 

oor min sportlui van wereldgehalte (Gilbert, 1980:56). Volgens 

Lempart het Frankryk van die negende posisie op die 1968 

Olimpiese Spele teruggesak na die dertiende in 1972 te MUnich 

en na die vyftiende in 1976 te Montreal (KrUger, 1980 :22) 

Die rede vir hierdie swakker prestasies i~- prestasiesport 

ten spyte van vergelykende wyse grater staatsuitgawes, kan 

gevind word in die aard van die sportonderrig en die inhoud 

van die prestasiesportprogram (KrUger, 1980::22). As gevolg 
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van die beskouing dat 1iggaam1ike opvoeding natuur1ik moet 

wees, word prestasiesport nie deur midde1 van die vak bevorder 

nie. 

Daar is egter sederteinde 1977 begin met 'n nasiona1e afrigting= ' 

skema om be1owende topsport1ui by die Nasiona1e Instituut 

vir Sport en Liggaam1ike Opvoedkunde saam te trek met inten= 

siewe gespesia1iseerde afrigting as hoofdoelstelling. In 

1978 was daar 350 topsportlui bymekaar en hierdie geta1 het 

gestyg tot ongeveer 500 in 1982 (Donnadieu~l9S2). Hierdi.e deelne= 

mers is ongeveer tussen die ouderdom van twa a lf en 27 en 

is na i ntens i ewe toetse toege 1 a at. Ongeveer 170 van hi erdi e 

geta1 is van skoo1gaande ouderdom. 

Hierdie Franse studente, verteenwoordigend van ongeveer 21 

sportsoorte, ontvang intensiewe teoretiese en praktiese onder= 

rig vir een tot drie jaar. Karter kursusse is egter oak 

beskikbaar. Daar is ongeveer 150 hoogs gekwa1ifiseerde afrig= 

ters wat op dee1tydse en vo1tydse basis afrig nadat hulle 

deur die versk i 11 en de sportbeheer 1 i ggame aangewys is. Bai e 

van die ouer atlete studeer vir 'n INSE~dip1oma in afrigting, 

terwy1 hu1le vir afrigting daar is. 

Die mediese afde1ing by die instituut beskik oar verskeie 

vo1tydse en dee1tydse mediese dokters wat beha1we eie sportna= 

vorsing, geree1d die sport1ui toets. 

Dit kos ongeveer R120,00 per maand alles ingeslote om afrig= 

ting te kan ontvang. In die meeste gevalle word hierdie ., 
be drag deur die staat beta a 1 (Humphreys, 1979 ·: 15). 

* INSEP: i·~asiona1e Instituut vir Sport en Liggaamlike qpvoe= 
ding 
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4.7.6. Nederland 

4.7.6.1 Die beheer en koordinering van afrigting 

Die basis van georgani seer de sport in Neder 1 and word gevorm 

deur 87 sportbeheerliggame (ongeveer 29 000 klubs). Hierdie 

sportbeheer 1 i ggame is i ngeskake 1 by die Neder 1 andse Sportfe= 

deras i.e wat die grootste oorkoepe 1 en de organi sas i e vir sport 

in die land is (Timmer, 1982). 

Die Sportfederasie funksioneer op sewe verskillende vlakke, 

naamlik: 

i) algemene sake 

ii) finansies 

iii) geriewe 

iv) leiding aan topsportlui 

v) publieke betrekkinge, publisiteit, h biblioteek en oudio

visuele dienste 

vi) sportmedisyne, en 

vii) die afdeling vir ontwikke1ing, op1eiding en afrigting 

(Timmer'· 1982). 

Die afdeling vir ontwikkeling en afrigting is verantwoorde1ik 

vir afdelings van sport wat te make het met topsport, kompe= 

tisies, skoolsport, die desentra1isasie van die geriewe 
' 

vir fisieke ontspanning, die opleiding van instrukteurs, orga= 
' niseerders, groep1eiers en onderwysers, 

Een van die hooffunksies van die Sportfederasie behe1s die 

organisasie en die koordinering van opleiding wat deur 

'n groot aanta 1 van die sportbeheer 1 i ggame waargeneem word. 
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In die op1eiding van sportafrigters is die Sportfederasie 

verantwoorde1ik vir die a1gemene basisop1eiding, terwy1 die 

sport1iggame die verski11ende v1akke van die spesifieke op1ei= 

ding behartig. Die sportbonde oefen die beheer en kontro1e 

uit oor die afrigters in hu11e. onderskeie sportsoorte met 

betrekking tot op1eiding en afrigting. 

4.7.6.2 Die op1eiding van afrigters 

In Neder 1 and bestaan twee strukture vir die op 1 ei ding van 

sport1eiers, naam1ik 

i) die op1eiding deur midde1 van Liggaam1ike Opvoedkunde, 

wat skoo1gerig is en 

ii) die sportop1eiding vir die vrywi11ige medewerkers van 
sport. 

Die op1eiding van die diverse takke van sport berus totaa1 

by die nasiona1e sportbonde (Timmer, 1982). 

a) Skoo1gerigte op1eiding 

Op1eiding in die verband word by drie soorte inrigtings aange= 

bied, naam1ik 

i) die vier sentra1e ins~itute vir die op1eiding van sport= 

1eiers (laer onderwyskwa1ifikasie of instrukteurs by 
po1isie~ -en gevangenis). 

ii) die vyf akademies vir Liggaam1ike Opvoedkunde (praktiese 

opleiding gerig op die skoo1situasie) en 

iii) die inter-fakulteit Liggaamlike Opvoeding van die Vrye 

Universiteit (h eensydig teoretiese ins1ag). h Soortge= 
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lyke fakulteit word by Maastricht beplan (Timmer, 1982). 

b) Sportopleiding deur die nasionale sportbonde 

Byna alle sportorganisasies of ~portbonde organiseer gereeld 

kursusse vir diegene wat in hulle organisasie of bond leiding 

neem, soos byvoorbeeld vir die afrigters en oefenleiers, 

die organiseerders en skeidsregters of beamptes. 

Kursusse wat deur die verskillende sportbonde vir die 

afrigters en oefenleiers aangebied word, bestaan gewoonlik 

uit verskillende vlakke. Voordat h voornemende afrigter 

egter in 'n sportsoort opge lei kan word, moet hy eers 'n 

kursus in algemene basisopleiding deurloop. Liggaamlike 

opvoedkundiges word egter vrygestel van die kursus. Die· 

algemene basisopleidingskursus word deur die Nederlandse 

Sportfederasie aangebied. Dit duur 30 uur {byvoorbeeld 10 

x 3 uursessies) en dit bestaan hoofsaaklik uit twee afdelings, 

naamlik 

i) algemene aspekte met betrekking tot sportleiding en 

ii) sportgesondheidsleer. Aan die einde van die opleiding 

word nie eksamen afgeH~ nie, maar 'n diploma word vir 

bywoning uitgereik. 

Die kursus is al per geleentheid oor die televisie (ope uni= 

versiteitkanaal) aangebied (Timmer, 1982). 

Die verskillende sportbeheerliggame stel self die aantal 

kursusse vir verskillende vlakke van opleiding vas. Die 

omvang van die opleidingskursusse van al die sportbonde is 
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• in die Nederl andse Sportalmana·k vervat. Die almanak is in 

die vorm van 'n ringleer sodat veranderings en aanvullings 

voortdurend aangebri ng "kan word. Dit is 'n standaardi n 1 i gt i ng= 

stuk wat benewens die inligting oor opleidingskategoriee 

en -vereistes ook alle ander verwante inligting vir die algeme= 
ne sportbeoefenaar in Nederland bevat (adresse van sportorga= 

nisasies, klubs, geriewe en internasionale sportliggame). · 

4.7.6.3 Die vlakke van sportdeelname en instansies waar 

afrigting plaasvind 

Alhoewel die kinders aanvanklik in die skool met sportaktiwi= 

teite kennis maak en hulle in die verband verskillende vaardig= 

heidsertifikate kan verwerf (byvoorbeeld in swem), vind die 

eintlike sportbeoefening by die klubs plaas. Die kinders 

sluit reeds op jeugdige leeftyd by die klubs aan waar verskil= 

lende kategoriee afrigters met die sportleiding help. Die 

meeste klubs neem aan nasionale en selfs internasionale klub= 
kampioenskappe deel. 

Die Nederlandse sportlui moet van 'n vroee leeftyd af aan 

internasionale kompetisies deelneem, aangesien nasionale 

juniorspanne, 0/21 spanne en nasionale A en B-spanne voortdu= 

rend by internasionale kompetisies betrokke is. Die verskil= 
1 en de sportbonde besk i k gewoon 1 i k oor nasi on a 1 e of bondsaf= 

rigters wat by hierdie spanne afrig. 

Nasionale spanne kom gewoonlik voor belangrike kompetisies 

in oefenkampe (ongeveer twee tot drie weke) bymekaar en oefen 
verder een of twee keer per week. (Omdat.Nederland geografies 

'n klein land is, kan individue vir sulke oefeninge weekliks 

*Uitgegee deur die Nederlandse Sportfederasie 
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bymekaar kom). 

4.7.6.4 Die status van die sportafrigter 

Die meeste van die ongeveer 350 000 persone wat met sport 

behulpsaam is, doen dit vrywillig en word nie daarvoor vergoed 

nie. In baie gevalle word hulle onkoste nie eers verhaal 

nie. 

Baie van die nasionale afrigters is ook slegs deeltyds betrok= 

ke, alhoewel sommige sportbonde voltydse afrigters in diens 

het. 

Ba i e afri gters moet hull e di enste a an sport staak wanneer 

dit vir hulle te duur geword het om af te rig, aangesien 

dit hulle nie Van lewensmiddele voorsien nie. 

In sekere sportsoorte soos byvoorbee 1 d sokker waar die sport 

op amateur- en professionele vlak gespeel word, kom die afrig= 

ters in 'n voltydse professionele beroep tereg (Timmer, 1982). 

A 1 hoewe 1 die sportbonde 'n subs i die (spes i fi ek ook vir afri g= 

ting en die afrigters) van die staat ontvang, kom die grootste 

hoeveelheid geld wat vir sport aangewend kan word 'van die 

loterye. Hierdie loterye het gedurende 1982 400 miljoen 

Hollandse gulde ingebring en twee vyfdes daarvan is vir 

sport aangewend. 
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4.7.7 Oostenryk 

4.7.7.1 Die beheer en koordinering van afrigting 

Sportorganisasie in Oostenryk is uniek in die sin dat die 

verskillende sportklubs enersyds volgens hulle eie sportsoort 

by een van die 46 nasionale sportbeheerliggame inskakel en 

andersyds oak by een van drie oorhoofse politieke sportorgani= 

sasies kan inskakel. Laasgenoemde organisasies verleen gelde= 

like steun aan die klubs, skep afrigtingsgeleenthede vir 

hulle lede en opleidingsgeleenthede vir die afrigters. Hulle 

gebrui k egter ook die kontakge i eenthede ter bevorderi ng van 

hulle politieke idees. Ongeveer 9 000 klubs behoort aan 
een van die drie organisasies. Daar is egter talle klubs 
wat nie by die politieke organisasies geaffilieer is nie, 

maar slegs by die onderskeie sportliggame. Beide die sportbe= 

heerliggame en die politieke organisasies skakel by die Oos= 

tenrykse Sportbond as oorkoepelende liggaam in. 

Alhoewel die politieke organisasie afrigting steun, word 

die beheer en koordinering van afrigting deur die sportbeheer= 

liggame behartig. Die grootste gedeelte van die afrigters= 

opleiding word deur staatsinrigtings vir sportopleiding deur= 

gevoer en in die verband beheer hulle opleiding, alhoewel 
die sportspesifieke deel deur die sportliggame self behartig 

word. Hierdie opleiding skakel in by die Departement van 

Onderwys en Kuns. Die staat se betrokkenheid by afrigtersop= 
leiding bring mee dat 'n staatsdiploma na voltooing van die 

opleiding deur die Oostenrykse Sportbond toegeken word (Holz= 

weber, 1982). 
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Sportwetenskaplike navorsing word ook gedoen en hierdie afde= 
ling skakel in onder die Ministerie vir Wetenskap en Navorsing. 

Die volgende organigram gee nie 'n volledige beeld van die 
sportstruktuur in Oostenryk weer nie, maar slegs die afdelings 
wat met sportafrigting en sport~eelname te make het (Figuur 14). 

SPORTLIGGAME REGERING 
MINISTERIE VAN 
WETENSKAP EN 
NAVORSING 

** Bundesanstalten fUr Leibeserziehung: Institute vir Opleiding 

FIGUUR 14 ORGANIGRAM OM DIE STRUKTUUR VAN OOSTENRYKSE SPORT 
RAKENDE AFRIGTING EN SPORTDEELNAME UIT TE BEELD 
(Hoizweber, 1982) 

4.7.7.2 Die opleiding van afrigters 

Die opleiding word deur vier institute vir opleiding in samewer= 
king met die nasionale sportbeheerliggame waargeneem. Die 
institute (BAfL) is te Wene, Graz, Linz en Innsbruck gevestig 
en is soortgelyk aan beroepskole (Gloggnitzer, 1982). 

Die meeste van die lesings word deur universiteitsreferente 
gelewer en word saans en oor naweke aangebied. Die oefenstof 

255 



word per eenheid aangebied. 'n Eksamen vo·lg s.odra 'n eenheid af== 

gehandel is. Die volgende diagram gee 'n oorsigtelike beeld van 

die opleidingsprogram waar oefenleiers en afrigters opgelei 
word \Figuur 15)(Gloggnitzer, 1982). 

VLAK I OEFENLEIER 

Een semester - 142,5 uur Waargeneem deur BAfL-perso= 
Voorbereidende kursus neel 

VLAK II AFRIGTER 

Twee semesters: basiese afrig= 
tersopleiding 

Eerste semester - 95 uur Waargeneem deur BAfL-perso= 
neel by vier institute 

Tweede semester - 95 uur Eksaminering vind sentraal 
plaas 

Een jaar ervaring as afrigter 

VLAK III 

Een semester: sportspesifiekeopleidng 

Derde semester - minstens 86 Word waargeneem deur spesia= 
uur tot 150 uur. liste van die onderskeie 
Week- en naweekaanbiedings sportliggame 

FIGUUR 15 DIE OPLEIDING VAN OEFENLEIERS EN AFRIGTERS IN OOS= 
TENRYK(Gloggnitzer, 1982) . 

Daar bestaan 'n groot ooreenkoms tussen die 1 es i nhoude van die 

opleidingsprogramme vir oefenleiers en afrigters - en dit ten 

opsigte van die koordinasie van die leerplanne, die opstelling 

van termynplanne en die aanbieding van lesse (Cischek, 1982). 

Die leergang sluit h verskeidenheid sportwetenskaplike en 
sportpraktiese studiegeleenthede in en maak ook voorsiening 

vir godsdiens, Duits en Engels as tale, asook vir politieke 
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bou en organisasieleer (Gloggnitzer, 1982). 

Die teoretiese gedeeltes wat op algemene afrigtingsbeginsels 

van toepassing is, word op die onderskeie vlakke vir alle studen= 

te gesamentlik aangebied. Die sportspesifieke afdelings word 

per sportsoort afgehandel. 

Die sportliggame het gewoonlik iemand in die organisasie wat 

vir afrigting verantwoordelik is en hierdie persoon re~l h 

l<ursus (derde semester) sodra ongeveer vyftien afrigters vir 

so 'n kursus geregi streer het. Die kursusse word gedesentra= 

liseerd aangebied, maar die eksaminering word gesentraliseer. 

Liggaamlike Opvoedkundiges kan na 'n toelatingseksamen ' vir 

die instudering van kursusse, soos byvoorbeeld massage 

direk by die derde opleidingsvlak inskakel (Gloggnitzer, 1982). 

Die leerplan~oorskrifte en -inhoude van al die vlakke van 

opleiding, asook die voorskrifte van die spesifieke sport= 

soorte is op skrif beskikbaar (Cischek, 1982). 

'n Klasbywoningsyfer van 75% is nodig voordat eksamen afgeH~ 

kan word. 

Sommige sportsoorte soos sokker en perdry is nie by die voorge= 

noemde opleidingstelsel ingeskal<el nie en volg hulle eie program= 

me. 

4.7.7.3 Instansies wat afrigting behartig en vlakke van deelname 

In die skole is die liggaamlike opvoedkundiges verantwoordelik 

vir sportafrigting. Geen afrigters van buite rig in die skole 
af ni e. Die onderwyspersoneellede skakel dikwels in by 
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kursusse van die nasi on a 1 e ·sport 1 i ggame - selfs 3 000 per 

jaar (Andrecs, 1982). Die klem op skoolsportdeelname val op 

algemene ontwikkeling. 

Die kinders kry geleenthede om afrigtingskursusse by te woon. 

Sportweke in bepaalde sportsoorte word by die skoolprogram 

ingepas (Andrecs, 1982). Tot selfs 250 000 kinders· kan oor 

die he 1 e Oostenryk per een week by sul ke ski kursusse betrokke 

wees en hiervoor word ongeveer 1 000 personeelafrigters benodig. 

Die skoo 1 k i nders kry ook ge 1 eenthede vir i nterskoo 1 sportkompe= 

tisies en hu11e word aangemoedig om by k1ubaktiwiteite in te 

skakel. 

Die afri gt i ng op k 1 ubv1 ak word waargeneem deur ere-afri gters, 

semi-professione1e en professione1e afrigters. Sommige sokker= 

k1ubs (25), at1etiekk1ubs (3) en verskeie tennisk1ubs beskik 

oor vo1tyds~ professionele afrigters. Vo ltydse afri gters is 

ook by die tien sokkerskole werksaam, maar die grootste aantal 

afrigters werk deeltyds (G1oggnitzer, 1982). 

Nasiona1e spanne kom vir sekere tydperke voor be1angrike inter= 

nasiona1e kompetisie in oefenkampe byeen. 

In Oostenryk is daar twee sporthande1sko1e, 26 sportho~rsko1e, 

drie skoolskihoste1s, vier skisportsko1e, tien sokkerskole 

en vyf staatsporthoste1s en -skole. 

4.].7.4 Die status van die sportafrigter 

Daar bestaan geen wetlike beskerming vir sportafrigters in 

Oostenryk nie en beide gekwa1ifiseerde en ongekwalifiseerde 
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afrigters kan in diens geneem word (Zeh, 1982). Die afrigters 

wat 'n hoe standaard handhaaf word in 'n mate deur die sosiale 

stelsel beskerm. Hulle kry ongevalleversekering en betaal 

inkomstebelasting. 

In Oostenryk bestaan die verskynsel nie dat sportafrigters 

as individue afrig nie. Almal rig binne die verband van 'n 

sportk 1 ub a f. Dit bring mee dat 'n mate van beskermi ng aan 

gekwalifiseerde afrigters gegee kan word, as daar goeie samewer= 

king tussen die nasionale afrigterskomitee en die sportliggame 

bestaan. Dit kan beteken dat die sportliggame nie ongekwalifi= 

seerdes op hulle bane vir afrigting toelaat nie (Zeh, 1982). 

Goeie afrigters verdien genoeg uit hulle afrigtingswerk om 

as professionele mense h goeie bestaan te kan maak (Zeh, 1982). 

Die staat finansier die opleiding van afrigters. In die geval 

van die sportspesifieke opleiding is h klein bedrag betaalbaar. 

Die kandidate wat hulself vir afrigting aanmeld is verantwoor= 

delik vir verblyfkostes en die aanskaffing van die nodige hand= 

lei dings. 

4.7.8 Switserland 

4.7.8.1 Die beheer en koordinering van afrigting 

Sport in Switserland is op vier pilare gebou waarvan twee op 

die burgerlike terrein funksioneer (die Switserse Nasionale 
sportfederasie en die nasionale sportbeheeliggame) en twee 

daarvan val op die terrein van die staat (die Switserse konfede= 

rasie en die verskillende kantons){Schilling, 1982). 

259 



Van staatswe~ wo~d Switserse sport verteenwoordig deur die 

komitee vir liggaamlike opvoedkunde en sport, die Switserse 

sportskool, die kantonkantore vir sport en die verskillende 

onderwysinstellings. Hier moet gemeld word dat onderwysaan= 

geleenthede ressorteer onder die departement van militere sake, 
aangesien daar nie 'n departemewnt van onderwys bestaan nie. 

Onderwys word egter binnekort oorgedra aan die departement 

van kultuursake (Ringli, 1982). 

Die Switserse skoal vir Liggaamlike Opvoedkunde en Sport (Eid= 

genossische Turn- und Sportschule, ETS) is die enigste amptelike 
sportskool in Switserland {Inligtingskantoor ETS, 1979). Hier= 

die sportskool volvoer verskeie funksies, naamlik: dit dien 

as 'n onderrig- en opleidingsinstansie, dit is 'n sentrum vir 

nasionale sportbeheerl iggame, dit huisves 'n navorsingsinstituut, 
dit voorsien geriewe vir sentrale sportadministrasie, 

dit is 'n instansie vir die verdere opleiding van onderwysers 
en onderwyseresse in L i ggaaml ike Opvoedkunde en dit di en ook 

as tegniese outoriteit vir sport in die le~r. 

Die ETS vervul 'n bel angrike rol in die beheer en koordinering 

(veral ten opsigte van opleiding) van afrigting. 

h Verdere instansie, die Komite~ vir Elitesport (NKES) h orgaan 
van die sportfederasie, vervul oak laasgenoemde funksie ten 

aansien van topsportaangeleenthede. Die uitsluitlike doel 

van hierdie komitee is die bevordering van topsport op alle 
vlakke. Dit is onder andere oak verantwoordelik vir die beplan= 

ning van afrigting en die aanstelling, opleiding en gevorderde 

opleiding van sportafrigters (Strahl, 1982). 
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Opleiding van sportonderwysers word ook aangebied by institute 

van universiteite te Basel, Bern, Geneve, Lausanne en die Teg= 

niese Universiteite te ZUrich. In hierdie opsig het hierdie 

inrigtings ook ~ funksie met betrekking tot beheer en koHrdine= 

ring van afrigting. 

Die Switserse sportfederas i e en die nasi on a 1 e sportbeheer 1 i g= 

game verrig hierdie funksie op die terrein van praktiese afrig= 

ting. Sportafrigting vind ook plaas by die nasionale sportsen= 

trum van die Sportfederasie te MUrren, die sport- en vakansie= 

sentrum vir sokker te Klosters, die inoefeningsentrum van die 

NKES vir topsportlui te St. MHritz en die oefenfasiliteite vir 

nasionale sportliggame te Magglingen. Indiensopleidingskursusse 

vir afrigters word deur die land deur die nasionale sportlig= 

game aangebied. 

4.7.8.2 Die opleiding van afrigters 

Sportop 1 ei ding in Switser 1 and word deur die ETS en die voorge= 

noemde universiteite onderneem. Beide groepe lei sportonderwy= 

sers op, maar vir di ens 1 eweri ng op versk i 11 en de v 1 akke. Dit 

word voorgestel deur die volgende figuur.(figuur 16). 

UNIVERSITEITE 

!Sportonderwysersj 

Dienslewering aan amptelike 
skole 

ETS 

I Sportonderwyser 

Dienslewering aan die Jeug 

en Sportafdelings van die kan= 

tons, sport aan vakleerlinge 

aan besigheids- en vakskole, 

plaaslike gemeenskappe, vakan= 

sieoorde, privaatskole en 

sportklubs. 
FIGUUR 16 DIE OPLEIDING VAN SPORTONDERWYSERS AAN UNIVERSITEITE 
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4.7 .8.2.1 Sportopleiding aan die universiteite 

Ten einde as sportonderwyser te kwalifiseer kan twee diplomas 

verwerf word, naamlik: 

i) die Sportonderwysdiploma I, vir dienslewering aan skole 

van die eerste tot die negende skooljaar en aan beroep= 

skole, met ~ opleidingstydperk van vier tot ses semesters; 

ii) die Sportonderwysdiploma II, vir dienslewering aan hoer 
middelbare skole, aan hoer opvoedkundige inrigtings 

en beroepskole; opleidingstydperk is ses tot agt semesters 

(insluitende die eerste diploma). 

Die volgende figuur gee~ beeld van die verskillende ko~ponente 
wat in die opleiding ingesluit word (figuur 17). 

Sportwetenskap 

FIGUUR 17 

Sportpraktiese 

Sportpolitieke 
+---1----1' 

Sportmetodologie 

SPORTMETODOLOGIE STAAN SENTRAAL IN DIE OPLEI= 
CING {SWITSERLAND) 

Voortbouend op die genoemde dip 1om as kan verdere studi e in 

die sportwetenskap ook gevolg word {doktorsgraad), vir diens= 
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lewering aan die institute vir liggaamlike opvoedkunde en 

spurt aan die universiteite en ·verdere navorsing (Hochscnul= 

institute fUr Leibeserziehung und Sport, 1982: 4). 

4.7.8.2.2 Sportopleiding aan die ETS 

Die sportopleiding aan die ETS word deur die departement 

van opleiding waargeneem. Tans is daar 25 sportkundiges en 

sewe administratiewe personeellede werksaam (Leuba, 1982). 

Korttermynkursusse van drie dae tot vier weke (opleiding 

en verdere op 1 ei ding van i nstrukteurs) en 1 angtermynkursusse 

vanaf enkele maande tot dertig maande word aangebied. 

Vir alle kursusse is teoretiese en praktiese hulpmiddels 

beskikbaar. 

Die opleidingsdepartement bestaan uit verskillende afdelings, 

naamlik die vir jeug en sport, sportonderwys, verdere opleiding 

vir 1 iggaaml ike opvoedkunde studente aan universiteite, die 

opleiding van afrigters, sport in die leer en die teorie 

van sport. Die verskillende departemente onderneem die oplei= 

ding van die sportleiers in hulle spesifieke afdelings. 

Volledige handleidings is beskikbaar. Die volgende opleidings= 

moontlikhede word aangebied: 

a) Oefenleiers en instrukte~rs vir die Jeug- en Sportbeweging 

Verskeie kursusse word in samewerking met liggaarnlike opvoed= 

kunde- en sportverenigings aan instrukteurs- en assistentin= 

strukteurs aangebi ed. Tans is daar derti g sportl i ggame by 

hierdie opleiding betrokke (Leuba, 1982). Alle sportsoorte 
\ 

word in twee afdelings aangebied, naamlik h algemene en sport= 
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spesifieke afdeling. Die vakkomitees van die sportliggame 

is verantwoordelik vir die handleidings vir die sportspesi= 

fieke opleiding. 

Die opleidingstydperk wissel van enkele dae (drie-, ses

tien dae) tot ~ sekere aantal sessies. 

b) Die opleiding van sportonderwysers 

Hierdie kursus duur twee jaar en die minimum toelatingsouder= 
dom is agtien jaar. Kursusse begin elke tweede jaar. Die 

leerplan behels algemene teorie, seminare, algemene sport, 

spesifieke sportsoorte, vrye keuse sportsoorte, asook sportme= 

todologie. 'n Toelatingseksamen moet geslaag word voordat 
studie ~ aanvang kan neem. 

c) Verdere opleiding vir liggaamlike opvoedkundestudente 

van universiteite 

Die kursus duur vyf tot ses weke en word een keer per jaar 

aangebied. Die studente word vertroud gemaak met jeug en 

sportaktiwiteite. Verskillende praktiese en tegniese probleme 
met betrekking tot sport word bespreek, algemene sportonderwer= 

pe word aangebied en hul eie vaardigheid word ingeoefen. 

d) Die opleiding van afrigters 

Die leerplaninhoud word opgestel deur die NKES en die diploma 
wat verwerf word, word ook op hul gesag toegeken. Die kursus 

word by die ETS aangebied. 

264 



D·i e kandi date vir hi erdi e kursus word deur die onderskei e 

sportbeheerliggame aangewys en die doel van opleiding is 

om nasionale afrigters, assistentafrigters, streekafrigters 

en nuwe instrukteurs vir die afrigting van topsportlui, nasio= 

nale spanne en belowende jong sportlui op te lei. 

Die volledige kursus duur 24- tot 30 maande en word in twee 

afdelings aangebied. Die eerste deel vir die eerste diploma 

duur een jaat. Vir die tydperk 1982/83 het veertig kandidate 

uit twintig sportsoorte ingeskryf. Die tydsduur van opleiding 

vir die tweede diploma is een jaar tot agtien maande. 

Die opleiding bestaan uit ongeveer tien seminare van drie-

tot vier dae elk, aangevul deur tuisstudie. Daar vind kontak 

tussen die studente tydens die tussentydse periode plaas 

en dit word ook aangemoedig (Strahl, 1982). Hierdie wyse 

van afrigtersopleiding is vir die Switsers aanvaarbaarder 

as die opleiding van die Duitse Sportbond waar die voornemende 

afrigters hul voltyds aan die studie moet wy en 'n beroep 

moet prysgee. Die Switserse studente kan voortgaan met hul 

voltydse beroepe, terwyl hulle hulself as afrigters kwalifi= 

seer (Schilling, 1982). 

Volgens die leergang word die eerste jaar gewy aan basiese 

opleiding. Alle aspekte van belang word veral in die tweede 

afdeling intensief bestudeer, soos byvoorbeeld die grondweten= 

skappe van die afrigtingsleer, otganisatoriese en administra= 

tiewe aspekte, sportmetodologie en belangrike sportsake. 

Die sportliggame is vir die handleidings van die sportspesi= 

fieke afdeling verantwoordelik. Diploma II-afrigters moet 

vir ten misnte twee jaar met die afrigting van nasionale 

spanne vir die sportbeheerliggame help. 
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Tot dusver het die NKES 374 sertifikate toegeken en dit in 

48 sportsoorte waarvan 267 somersportsoorte en 107 winter= 

sportsoorte is (Switserse Sportfederasie, 1982:6). 

Die uitmuntende prestas i es wat die Switserse sport 1 ui tydens 

die Olimpiese Speles van 1976 en 1980 behaal het, word terug= 

gevoer na die intensiewe en deeglike deurvoering van die 

opleidingsprogram (Schilling, 1982). 

Die minimum toelatingsouderdom tot hierdie kursus is 25 jaar. 

In diens opleidingskursusse word oral in die land deur die 

sportliggame aangebied om afrigters op hoogte van afrigtings= 

ontwikkelings te hou. 

e) Sport in die leer 

Professionele leerinstrukteurs word deur middel van kort 

kursusse vertroud gemaak met sport in die leer, terwyl hulle 

persoon like vaardi ghede ook bevorder word. Op lei ding vi nd 

in twee fases plaas naamlik vier weke (I) en twee weke (II). 

Reeds gekwalifiseerde leerinstrukteurs word verder ook opgelei 

om sportafri gti ng tydens mil it ere op lei di ngskursusse te kan 

waarneem. Die kursus duur vier weke en word een keer per 
jaar aangebied. 

Instansies wat afrigting behartig en die vlakke 

van deelname 

Behalwe die sportonderrig in skole word besondere geleenthede 

vir intensiewe afrigting vir leerlinge met sportpotensiaal 

geskep. Hierdie leerlinge woon byvoorbeeld 'n skool vir hulle 
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akademiese sko1ing naby ~ sportsentrum by. Die jong 

sport1ui kan byvoorbee1d by die inwoongeriewe van die nasiona= 

1e gimnastiekunie te Magg1ingen (by die sportskoo1) tuisgaan, 

daar onder toesig van die nasiona1e afrigter oefen en hulle 

akademiese op1eiding by Bie1 (vyftien minute per motor) by= 

woon (Ring1i, 1982). 

Gespesia1iseerde afrigting is ook vir vo1wasse sport1ui by 

sportsentra moont 1 i k. Die nasi on a 1 e sport 1 i ggame k an die 

geriewe by Magg1ingen ook bespreek en huur vir die aanbieding 

van kursusse, die inoefening van nasiona1e spanne of individue. 

Buite1andse sport1ui maak ook van hierdie geriewe gebruk 

(Ring1i, 1982). 

Daar vi nd ongeveer 250 kursusse van nasi on a 1 e 1 i ggame_, met 

ongeveer 10 000 dee1nemers,per jaar by Magg1ingen p1aas. 

4. 7.8.4 Die status van die sportafrigter 

Die beroepsmoont1ikhede van die verski11ende kategoriee 

sport 1 ei ers is reeds genoem. Hi er kan net weer genoem word 

dat vera1 in die Jeug en Sportbeweging baie afrigters benodig 

word. Die meeste tree in semi-professione1e hoedanigheid 

op en word vo 1 gens kwa 1 i fi kas i e vergoed. Afri gters kan 

ook met individue1e sportdee1nemers werk. Die vergoeding 

is ongeveer twee Switserse frank per individu vir e1ke tweeuur= 
sess i e. Met 'n groep tot twa a lf dee 1 nemers verdi en 'n afri gter 

byvoorbee1d 24 frank per sessie. 

Die nasiona1e sportafrigters word deur die nasiona1e beheer= 

1iggame betaa1 (geld afkomstig van die lotery en die staat). 
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Die opleiding van sportinstrukteurs en oefenleiers vir die 

Jeug- en Sportbeweging, asook die afrigtersopleiding is gratis 

en word gesubsidieer deur die sportorganisasies, die ETS 

en die NKES. 

Opleiding as sportonderwysers· kos 1500 Switserse frank per semes= 

ter vir Switserse burgers en 1750 vir buitelanders. Beurse 

is besk i kbaar. Ekstra kursusse wat gedurende die twee j aar 

aangebied word beloop van 600 tot 1 000 Belgiese frank (Hoch= 

schulinstitute fUr Leibeserziehung, 1982). 

4.8 AUSTRALH~ 

4.8.1 Inleiding 

Na die Olimpiese Spele in 1956 te Melbourne is Australie 

as die sterkste sportnas i e ter were 1 d gereken, maar na die 

Olimpiese Spele van 1976 te Montreal het die Australiers 

teruggesak na die 32ste posisie op die ranglys van wereldsport= 

lande. Op die wereldranglyste van verskeie sportsoorte het 

die name van Australiers gereeld voorgekom en in sportsoorte 

soos tennis en swem het hulle gereeld die sporttoneel oorheers 

(Daly, 1979:26). Verskeie redes word teen die einde van 

die sewentigerjare aangebied om hierdie terugsakking gemeet 

aan internasionale prestasies, te verklaar. In hierdie verband 

kan onder andere die volgende genoem word: 
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As gevolg van die geografiese ligging van die land is 

die afstande wat afgele moet word ten einde gereeld inter= 

nasionale kontak te maak, baie groot en dit bring finansie= 

le implikasies mee. 

Baie tyd en/of salaris moet ingeboet word wanneer lang 



reise onderneem word; 

Klimaatverskille bring mee dat Australiers dikwels buite 

hul eie kompetisieseisoen aan internasionale kompetisies 

moet deelneem; 
Die ge1soleerdheid veral ten opsigte van groat sentra 

vir sportwetenskaplike navorsing en die probleme om afrig~ 

t i ngstendense waar te neem, bring mee dat daar ni e tred 

gehou kan word met die nuutste ontwikkeling op sportgebied 

nie; 
In sommige sportsoorte word teen vrouedeelnemers gediskri= 

mineer; 
Die grootte van Australie bring ook mee dat daar baie 

groat afstande tussen bevolkingsentra en sportlui in 

die land self voorkom en dit bemoeilik inoefening en 

kompetisiegeleenthede (CAS, 1981 (b):33). · 

Asgevolg van die bogenoemde redes het baie belowende deelne= 

mers en sportafrigters die land verlaat, om beter geleenthede 

elders te gaan soek omdat dit nie in hulle eie land beskikbaar 

is nie. Gevolglik moet h land met h relatiewe klein bevolking 

sander hul beste sportlui klaarkom. Volgens Daly (1979: 

26) het daar ook 'n houding onder die Austral iers posgevat 

dat alles maar in elk geval tog sal regkom en dit kan nie 

meer in die hedendaagse internasionale sportwereld geduld 

word nie. 

As gevolg van die probleme met betrekking tot sport wat in 

Australie ontstaan het, is h omvattende "Master Plan for 

Sport" deur die Konfederasie van Australiese sport in 1980 

aan die regering voorgele. Hierin is 'n nasionale sportbe= 

leid vervat (RGN, 1982, 9:100). Hierdie meesterplan moet 
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alle sportvlakke insluit, die sakesektor, die regering en 

die algemene publiek (CAS, 1980(b):5)*. 

4.8.2 Die beheer en koordinering van sportafrigting 

4~.2.1 Die Departement Binnelandse Sake (Tak Sport en Ont= 

spanning) 

Op regeringsvlak is die Departement van Binnelandse Sake, 

Tak Sport en Ontspanning verantwoordelik vir die finansiering 

van sport en sportprogramme op nasionale vlak. Een van die 

doelstellings van hierdie departement is om afrigtingstandaar= 

de te verbeter en om die prestasies van Australiers te probeer 
verbeter deur middel van betrokkenheid by internasionale 

en nasionale kompetisies. 

In Australie bestaan daar nie ~ nasionale struktuur vir sport 
nie, alhoewel sommige organisasies daarop aanspraak maak 

dat hulle ringting gee aan sport. Die gebrek aan so ~ struk= 

tuur beteken da~ daar nie sinvolle beplanning vir bevordering 

of ontwikkeling is nie (Talbot, 1981:2). 

4.8.2.2 "The Australian Coaching Council" 

Die "Australian Coaching Council" (ACC) is gestig om die 
ontwikkeling en implimentering van die "National Coaching 

* Gedurende 1983 het Australie weer op tennisgebied presteer 
deur die Davisbekerkompetisie te wen en op krieketgebied het 
die nasionale span gedurende 1983 ook goed presteer. 
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Accreditation Scheme", h opleidingstelsel vir sportafrigters, 

te koordineer. Die ACC is 'n nasionale liggaam wat sport 

deur die Konfederasie van Australiese sport, die Australiese 

Olimpiese Federasie, die federale regering sowel as die rege= 

rings van die verskillende state, verteenwoordig*. 

4.8.2.3 Die Konfederasie vir Australiese Sport 

Die Konfederasie vir Australiese Sport is h oorkoepelende 

sportorganisasie met h voltydse administratiewe personeel. 

Die Sportkonfederasie stel sigself onder andere ten doel 
om sportdee 1 name te bevorder, om die st andaard van sportaf= 

rigting dwarsdeur Australie te verhoog, om sportnavorsing 

te inisieer of self uit te voer en om hom te beywer vir liggaam=. 

like opvoedingsprogramme (insluitende sport) in skole wat 

op h bree basis gegrond is (CAS, 1980(b):1). Al die nasionale 

sportbeheerliggame kan aansoek doen om as lede van die konfe= 

derasie toegelaat te word. 

Die Nasionale sportliggame verteenwoordig alle sportafdelings 

en vertak van nasionale vlak af verder in staatsportliggame 

waarby k l ub- en skoo 1 sport geaffil i eer is**. Teen 1979 het 

sewentien sportsoorte nasionale afrigtersverenigings gestig. 

Hierdie verenigings het in sommige gevalle in die struktuur 

van die nas.ionale liggaam ontwikkel en in ander gevalle is 

die vereniging deur afrigters buite die organisatoriese struk= 

tuur van die nasionale liggaam gestig (CASCA, 1979:10). 

* Background document: Sport in Australia, 1980:2. 
**Background document: Sport in Australia: 1980:4) 
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4.8.2.4 "The Confederation of Australian Sport Coaches Assem= 

bly" 

Die "Confederation of Australian Sport Coaches Assembly" 

(GASCA) is deur die Konfederasie van Australiese sport inge= 
ste 1, is by 1 aasgenoemde geaffil i eer en di en as 'n spes i a 1 i = 

teitsorganisasie om die doelstellings van die moederliggaam 
met betrekk i ng tot afri gters en sportafri gti ng ten ui tvoer 

te bring (CASCA,1980(b):3). 

Die doelstel1ing van hierdie liggaam is: 

Om die status, welvaart en be1ange van sy lede te beskerm; 
om die professione1e ontwikkel ing en status van sportaf= 

rigters te bevorder; 
om te skakel en saam te werk in die ontwikke1ing en bevor= 

dering van ~ nasiona1e afrigtingsakkrediteringskema; 

om by die betrokke nasiona1e en internasiona1e liggame 

te affilieer; 

om met instansies op al1e regeringsvlakke, nasionale 
sportbeheerliggame en die private sektor saam te werk 

in die bevordering van die ontwikkeling van sport in 

Australie (CAS, 1980(b):3). 

A 11 e i ndi vi due wat deur geaffil i eerde nasi on a 1 e sportbeheer= 

liggame van die Konfederasie van Australiese Sport as afrig= 
ters van hu1le spesifieke sportsoort voorgestel word, is 

as lede verkiesbaar,_ mits hierdie persone aan die volgende 

vereistes voldoen: 

- , Hulle moet voor of op 'n datum soos vasgestel deur die 

uitvoerende bestuur 'n kwal ifikasie by 'n afrigtingskursus 
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wat goedgekeur is deur hulle nasionale sportbeheerlig= 

gaam, verwerf het en 

die aansoek om lidmaatskap moet skriftelik gerig word, 

terwyl al die nodige inligting voorsien word. 

Noue skakeling word met die Konfederasie behou, aangesien 

die voorsitter van die afrigtersliggaam op die uitvoerende 

bestuur van die Konfederasie is en deur laasgenoemde die 

afrigtingstaak opgele is. 

CASCA het gedurende 1979 nasionale afrigtingseminare in die 

verskillende state gehou. Hierdie stelsel is verkies bo 

~ eenmalige nasionale seminaar op h sentrale plek in Australi~. 

4.8.3 Die opleiding van sportafrigters 

Die Australiers het besef dat die opleiding van afrigters nood= 

saaklik is om die standaard vir sportafrigters te kontroleer, 

te hou en te verbeter. Volgens Beitzel (1979:29) verdien kin= 
ders nie om afgerig en beinvloed te word deur mense wat nie 

weet hoe om af te rig nie. 

Ten einde met die opleiding van sportafrigters te kan begin 

is die nNational Coaching Accreditation Schemen geloods. 

Hierdie skema bied ~ deurlopende opleidingsprogram vir afrig= 

ters aan, en dit geskied deur middel van afrigterskursusse 
op drie vlakke. Die kursusse is uitsluitlik vir elke sport= 

soort en sluit die algemene beginsels vir afrigting en menslike 

prestasie in, asook wetenskaplike vaardighede, tegnieke en 
·takt i eke wat di rek op e 1 ke sportsoort geri g is, tesame met 

afrigtingservaring (Background document - Sport in Australia, 

1980). Met hierdie skema is dit moontlik dat afrigters van 
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alle sportsoorte en op alle vlakke van deelname die geleentheid 

kan kry om hulself as afrigters te bekwaam. 

Die minimumkursusvereistes vir elk van die drie vlakke van 

die skema is soos volg:(tabel 9): · 

TABEL 9 DIE MINIMUM KURSUSVEREISTES VIR DIE DRIE AFRIGTERS= 
OPLEIDINGSVLAKKE* 

Vlak Aard van kursus Minimum voor= Ervaring wat van 
gestelde duur praktiserende afrig= 
van kursus ters verwag word 

1 -Algemene begin= Een seisoen (of ~ ge= 
sels van afrig= 25% lyke tydperk daaraan 
ting 14uur soos vasgestel deur 

-Sportspesifieke nasionale sportlig= 
teorie en prak= 75% game) 
tika 

2 -Algemene begin= Twee seisoene (of~ 
sels van afrig= 50% gelyke tydperk soos 
ting 60uur vasgestel deur nasio= 

-Sportspesifieke nale sportliggame) 
teorie en prak= 50% 
tika 

3 Gevorderde sport= Drie seisoene (of 
spesifieke inlig= gelyke tydperk soos 
ting oor die teo= 100uur vasgestel deur nasio= 
rie en praktyk nale sportliggaam 
van afrigting tesame 'met die vorige 

twee seisoene soos vir 
vlak 2 vereis 

*Sports Coach: National Coaching Accreditation Scheme, 3(3): 
49 
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Die kursusse is nie bedoel om eenvormigheid van afrigting 

onder die afrigters teweeg te bring nie. Dit bied egter die 

gel eenthede a an afri gters om hull e kenni s oor sportafri gt i ng 

te verbreed en dit sal verseker dat sporttalent beskerm en 

ontwikkel word deur bedrewe afrigters. 

Afrigterskursuse wat goedgekeur is deur die Australiese Afrig= 

tersraad (ACC) word deur die nasionale sportbeheerliggame 

in samewerking met die staatsportliggame en in medewerking 

met staatsregeringdepartemente wat verantwoordelik vir sport 

is, aangebied. 

op 
Dit word aangebi ed vir di egene wat groepe 

lokale- en gemeenskapsvlak; 

- klub- en streeksvlak en 

- staat- en nasionale vlak wil afrig. 

Die nasionale sportbeheerliggame wat aan die skema vir afrig= 

tersopleiding wil meedoen, moet die volgende stappe volg: 

h Nasionale afrigtersopleidingsprogram wat geskik is vir 

hulle sportsoorte, moet volgens voorgestelde riglyne (neer= 

gel@ deur die ACC) saamgestel word; 

- die program moet dan deur die staatsport 1 i ggame met d.i e 

hulp van die staatsregeringsdepartemente ge1mplimenteer 

word. 

Die sportbeheerliggame is verantwoordelik vir die leerstof 

van die sportspesifieke afdeling vir die verskillende oplei= 

dingsvlakke. Die ACC verwys al die programme wat deur die 

nasionale sportbeheerliggame vir goedkeuring aan hulle voorge= 

1@ word, na h tegniese komitee. Hi erdi e komitee koopteer 
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kundiges om die kwaliteit en geskiktheid vir elke program 

te beoordeel. 

Die ACC is verantwoordelik vir die leerstof met betrekking 

tot die algemene beginsels van afrigting. 

Op die eerste vlak bevat die algemen beginsels van afrigting '' 
onderwerpe soos die rol van die afrigter, persoonlike 

bekwaamheid in die afrigtingsrol, afrigtingshulpmiddele en 
probleme wat tydens afrigting teengekom word. Op die tweede 

vlak 1~ord die volgende sake by algemene beginsels ingesluit: 

die rol van die afrigter, die aanleer van vaardighede, sport= 

psigologie, sportfisiologie, biomeganika, sportmedisyne. 

Die akkreditering van die afrigters is die verantwoordelikheid 
van 'n bepaalde sportsoorte self. Ten einde die kwalifikasie 

te verwerf, moet die afri gters aantoon dat hull e die a l gemene 

beginsels van afrigting begryp, dat hulle die vaardighede 

en tegnieke van hulle sport volgens die spesifieke vereistes 

van die sport ken en dat hulle die toetse en evaluerings wat 
betrekking het op die spesifieke vlak, geslaag het. 

Die- afrigters wat reeds afrig, kan deur hulle sportliggame 

geakkrediteer word indien laasgenoemde beoordeel dat hulle 
reeds die standaard van n bepaalde vlak bereik het. 

Die federale en staatsregerings ondersteun die nasionale af= 
rigters akkrediteringskema met: 
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wat met n eie opleidingskema wil begin; 



- kursusleerstof; 
administratiewe hulp soos toegang tot geriewe en die 

beskikbaarstelling van gekwalifiseerde onderwyspersoneel; 

akkrediteringsmateriaal (sertifikate. en wapens). 

Die afrigters wat die vereiste kwalifikasies bereik het, ontvang 

~ sertifikaat wat die vlak van opleiding bevestig en wat orals 

in Australte· geldig is. Hierdie kwalifikasiedokument word 
in ~ maklik hanteerbare houer beskikbaar gestel en die afrigter 

ontvang ook 'n wapen wat op 'n sweetpak aangebri ng kan word 

om te getuig van status en bekwaamheid. 

Tydens 'n afri gtersemi naar in 1979 (GASCA, 1979: 13) is besef 

dat GASCA baie kan help met die beskikbaarstelling van kennis 

aan die afrigter wat in die afrigtingsveld werksaam is. Dit 

kan gedoen word deur: 

- die beskikbaarstelling van kundiges aan sportsoorte wat 

inligting en hulp nodig het; 

die daarstelling van ~ naslaanbiblioteek waar inligting 
van nasionale en oorsese kursusse en kursusmateriaal bekik= 

baar gestel word; 

- die aktiwiteite van diegene wat in die sportwetenskap 
in Australie werksaam is, te koordineer en aan afrigters 

beskikbaar te stel; 

- fondse te· in sodat besoekende afrigters uit die 
buiteland Australie kan besoek. 

Nasionale afrigterseminare speel ook 'n belangrike rol in die 

verbetering van die kwaliteit van sportsoorte en die indiensop= 

leiding van afrigters (Owens, 1979:2). 
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4.8.4 Vlakke van deelname en instansies wat afrigitng behartig 

4.8.4.1 Sportdeelname op skoolvlak 

Tydens 'n seminaar wat deur die Konfederasie van Australiese 

sport (GASCA, 1979:31) gehou is, is konsensus oar verskei e 

aspekte van skoo l sport en dee l name op skoo l v l ak be rei k. Oi e 

volgende onderwerpe is vir die onderhawige studie van belang. 

Oi e skoo l sportprogramme het op daardi e stadi urn vee 1 te wense 

oorgelaat. In die gevalle waar sport heeltemal buite die 

kurrikulere stelsel aangebied is, het sake nie vlot verloop 

nie, terwyl sekere liggaamlike opvoedingonderwysers oak kompe= 

tisiesport veroordeel het. 'n Skoolsportprogram is essensieel 

en behoort voort te kan bou op ~ geskikte liggaamlike opvoe~ 

dingsprogram. Op skoal kan die potensiele talente van kinders 

ontwi kke 1 word. Ten ei nde die skoo 1 sportprogram te verbeter 

en welslae te verseker, moet daar: 

- grater samewerking tussen liggaamsopvoedingonderwysers 

en plaaslike sportorganisasies wees; 

beter gebrui k gemaak word van die besondere ta lente van 

liggaamlike opvoedkundiges; 

- meer gebrui k gemaak word van onderwysers wat ander vakke 

doseer, maar wat 'n besondere belangstelling en oak kennis 

van besondere sportsoorte het. 

Afrigters van sportverenigings kan oak met die skoolsportpro= 

gram tydens skoolure en naskools behulpsaam wees. 
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Goed opge 1 ei de· 1 i ggaaml ike opvoedkundi ges kan gebrui k word 

om gespesialiseerde programme vir 'n groep skole of in een 

skoal aan te bied. 

Gespes i a 1 i seerde sportsko 1 e en sportkurs usse kan ook oorweeg 

word. 

In die meesterplan van sport (CAS, 1980:18) is dit beklemtoon 

dat die basis vir sport gele kan word_in die aanleer van vaar= 

di ghede deur jong ki nders. Dit is daarom noodsaak 1 i k dat 

die liggaamlike opvoedingsprogram op skoal voorsiening behoort 

te maak vir die ontwikkeling van fiksheid en. die verwer~ing 

van vaardighede wat tot bedrewenheid in sport sal lei. Die 

liggaamlike opvoedingsprogram moet ook kennis en begrip van 

die waarde en effek van oefeni ng en die bydrae daarvan tot 

die gesondheid by die leerlinge tuisbring. n Verdere belangrike 

punt wat bek 1 emtoon is, is dat die 1 i ggaam 1 ike opvoedi ngspro= 

gram op die primere skoal oor 'n bree front aangebied moet 

word, sodat daar volgens die belangstelling van die individu 

tydens die sekondere en tersi ere onderri gfase op voortgebou 

kan word. 

Omdat opvoedingsaangeleenthede primer die verantwoordelikheid 

van die verskillende state is, verskil die beleid met betrek= 

king tot skoolsport van staat tot staat. In baie gevalle 

is die onderwysers egter nie gekwalifiseer om sportaktiwiteite 

op pri mere skoo 1 vl ak te onderri g of toes i g daaroor te hou 

nie. In die basiese opleiding van a·nderwysers, behalwe die 

wat in die liggaamlike opvoeding opgelei word, kom baie min 

van liggaamlike oefening of sportvaardighede tereg. 
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Tydens die sportseminaar wat deur die Australiese Konfede= 

rasie vir Sport in 1979 gehou is, is besef dat skemas om talent= 

valle sportlui te identifiseer nodig was en noukeurig beplan 

moes word. Toetse kan in hierdie verband gebruik word, terwyl 

die liggaamlike opvoedingonderwysers en ander sportkenners 

oak hiermee kan help. "We need to locate talent in the country 

with an efficient talent identification scheme" (Daly, 1979:26). 

Sportskole, sportbeurse en sportkampe bied geleenthede vir 

die ontwikkel ing van die ge'identifiseerde talent tesame met 

die gespesialiseerde inoefening vir liggaamlike opvoedkunde 
studente wat belowende sportlui is op tersiere vlak. 

4.8.4.2 Die Sportinstituut van Australie 

Die Australiese Instituut vir Sport (AIS) is n openbare instansie 

wat in Januarie 1981 begin funksioneer het. Hierdie instituut 

is deur die regering gestig en in Canberra gevestig om aan 

die Australiese sportlui die volgende te voorsien: 

- n Hoe standaard van afrigting en intensiewe inoefening, 

terwyl opvoedkundige geleenthede oak aangebied word; 

- wereldstandaardgeriewe en toerusting en die dienste van 

kundiges in die sportwetenskap en sportmedisyne; 

- voldoende reisgeleenthede binne- en buitelands, ten einde 

die nodige hoevlakkompetisie te bekom. 

Hierdie instituut het sy beslag gekry omdat die meeste van 

Australie se beste en belowendste atlete nie voorheen die 

ge 1 eenthei d gehad het om onder die beste afri gters te oefen 

nie. Die topat1ete moes dikwels ook sander die nodige geriewe 

toerusting en finansiele steun vir hulle reiskoste klaarkom. 

Baie sportlui moes ook kies tussen die beoefening van hulle 
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sport en die voorbereiding vir 'n beroep. Dit het meegebring 

dat baie van die belowendste sportl ui 6f hulle sportsoort 

laat vaar het, 6f na die buiteland vertrek het om die beste 

en nodige afrigting te ontvang (Talbot, 1981:2). 

Die Direkteur van die Austral iese Instituut vir Sport, John 

Talbot (1981 :2) stel dit dat: "the Australian Institute of 

Sport was established to help the elite athlete in this country". 

Die regering het h "National Training Centre"-skema goedgekeur 

en dit stel sportsoorte wat nog nie by die instituut ingeskakel 

het nie, in die geleentheid om gebruik te maak van die geriewe 

en sportwetenskaplike kennis van die Instituut. Verder is 

sportbeurse ook in 1982 vir atlete uit die ontwikkelende state= 

bondsl ande goedgekeur. Sport lui uit die buitel and kan die 

AIS ook vanaf 1983 besoek. 

Daar is tans agt sportsoorte wat by die AIS te Canberra aange= 

bied word. Sportlui van albei geslagte en van tussen twaalf 

en 28 jarige ouderdom tel reeds 188 en hulle word daar deur 

26 afrigters afgerig. Behalwe die deelnemers uit Australie, 

is daa1· ook agt deelnemers en twee afrigters uit ,ander state= 

bondslande. 

Van die genoemde aantal deelnemers ontvang 109 sportbeurse 

wat al hulle koste dek terwyl die res (79) se kostes gedeelte= 

1 i k deur sportbeurse gedra word. Dit is vir die Instituut 

van Sport noodsaaklik dat daar 'n goeie verhouding met die 

sportbeheerliggame moet bestaan. Om sy doelstellings te bereik, 

sal die sportbeheerliggame van die instituut met die liggaam 

en sy afri gters moet saamwerk. 'n Saak wat egter prob 1 erne 

skep, is dat die Instituut outonoom moet wees om doeltreffend 
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te kan funksioneer en dit laat die vrees by die sportliggame 

bestaan dat hulle van hul eie gesag oor hulle sportsoorte 

sal moet prysgee (Talbot, 1981;2). Die sportbeheerligga= 

me sal \ aangemoedig moet word om in te sien dat vryheid 

van besluitneming aan sportlui in sportspanne van die Instituut 

toJgelaat moet word. Die doelstellings van die Instituut 

met betrekking tot Australiese sport is duidelik uitgestip, 

maar daar is nog baie probleme wat opgelos moet word (Talbot, 

1981 :2). 

4.8.5 Die status van die sportafrigter 

Afrigters in Australie is oorwegend vrywillige, deeltydse 

en onbesoldigde werkers vir sport. Baie ·van hulle bestee 

baie ure aan afrigting en moet daarby nog hulle gewone beroep 

beoefen. Dit is baie ongelukkig dat sommige pogings van hierdie 

afrigters onproduktief is of in elk geval nie so produktief 

is as wat hulle self dit sou wil he nie. Dit gebeur selfs 

dat die afrigting nie tot voordeel van die betrokke sportsoort 

is nie en dikwels waardeloos vir afrigting of die sportgemeen= 

skap in die algemeen, is (CASCA, 1979:1). :. Baie van hierdie 

afrigters werk hard, maar het nog nie 'n ware begrip van afrigting 

nie. Dit gebeur dikwels dat hierdie afrigters stagneer en 

stagnasie in afrigting word gewoonlik teweeggebring deur isola= 

sie,(CASCA, 1979:1). 

Volgens Beitzel (1979:2) het afrigters verskillende behoeftes, 

soos byvoorbeeld om opgelei te word vir hulle taak en om hulp 

te ontvang van mense wat in ander gebiede van sport diens 

lewer. Afrigters besef dat hulle ander persone se hulp nodig 

het en dat ander hulle hulp weer nodig het. Die afrigters 

in Australie besef die noodsaaklikheid vir die implimentering 
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van die Nasionale Afrigtersakkrediteringskema en is bewus 

van die voordele wat so 'n skema sal meebring. Die standaard 

van afrigting sal verhoog word wanneer die afrigters die nodige 

kenni s en begri p van die sportsoorte en vaardi ghede het om 

doeltreffender te kan afrig en nuwe talent te kan identifiseer. 

Selfs wanneer die akkrediteringskema in Australie op valle 

dreef is, sal vrywillige opgeleide afrigters in sport steeds 
·' 

noodsaaklik en nuttig wees. "In an accredited coaching society, 

there is a place for voluntary unqualified people. Without 

such people many sports would collapse as these are recruits 

for the coaching process" (Beitzel, 1979:2). Hierdie vrywillige 

afrigters is dus dikwels potensiele rekrute vir afrigting 

in 'n 1 and waar die tekort a an afri gters ernst i g is. Dit is 

egter noodsaaklik dat selfs hierdie werkers inligtingsessies 

oor hulle sportsoorte bywoon en gebruik word vtr take waarvoor 

hulle bekwaam is. 

Afrigtersverenigings word in elke sportsoorte benodig en hierdie 

verenigings kan baie doen om 

- professionele insig te vestig; 

- kwaliteitsbeheer deur kundiges te verseker; 

- professionele geloofwaardigheid te bevorder; 

- geskikte standaarde vir toelating tot die geakkrediteerde 

afrigtersgeledere daar te stel; 

diegene wat as professionele afrigters optree te beheer. 

Die Federale Regering het teen die einde van die sewentigerjare 

besluit om voltydse nasionale afrigtingsdirekteure aan te 

stel: een vir elke sportsoort. Hierdie nuwe kode van profes= 

sionele afrigters sal afrigters oplei en nie individuele sport= 
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lui afrig nie. In enkele sportsoorte (byvoorbeeld atletiek) 

is we 1 'n vo ltydse sportafri gter aangeste 1. Di t is egter te 

betwyfel of een afrigter per sportsoort werklik sukses sal 

kan behaal, as probleme soos die groat afstande wat afgele 

moet word, die baie verantwoordelikhede, min aanmoediging 

van die administrateurs in die verskillende sportsoorte en 

gebrekkige finansies om die akkrediteringskema te implimenteer, 

in aanmerking geneem word (Daly, 1979:26). 'n Mens kan egter 

veronderstel dat wanneer die akkrediteringskema in valle 

gang is, sportafri gt i ng die status van 'n profess i e sal verkry 

en ook as sodanig erken sal word (Daly, 1979:27). 

In Australi~ word van ~ stelsel vir die uitruil van afrig= 

ters gebruik gemaak. Afrigters van buite Australie rig in 

Austral i e af terwyl A us tra l i ese afri gters weer by gel eenthei d 
in die buiteland gaan afrig*. 

In die Meesterp 1 an van Sport ( 1980) word aanbevee l dat die 

finansiele steun van die sentrale regering vergroot moet word, 

sodat sportadministrasie en die standaard van afrigting bevorder 

kan word. Soos reeds genoem voorsien die staat finansiele 
steun vir die voltydse indiensneming van nasionale sportafrig= 

ters (RGN, 1982, 9:94). 

Gedurende die 1979/80 finansiele jaar het die regering n bedrag 

van 2, 7 mil joen do 11 ar a an sport bewill i g. Hi ervan is twee 
miljoen dollar toegese aan die Sportontwikkelingsprogram en 

0,7 miljoen dollar is toegese aan die Australiese Olimpiese 
federasie. Vyf areas het baat gevind by die twee miljoen 

* Dept. of Environment, Housing and Community Development, An= 
nual Report, 1977:78. 
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dollar, naamlik 

Deelname van Australiers aan internasionale kompetisies 

en vergaderings: 41,2%; 
- Administrasie van nasionale sportbeheerliggame: 30,5%; 

- Afrigting: 18.0%; 
Sportnavorsing en die verspreiding van inligting: 5,3%; 

- Sportontwikkelingsprojekte: 5,0%* 

In die Meesterplan vir Sport (1980) word dit gestel dat die 

regering op staatlike en federale vlak, as gevolg van die 

befondsing vir sport, die geleenthede het om nasionale sportbe= 

heerliggame in staat te stel om internasionale kompetisies 

te reel en voldoende inoefeningsgeleenthede vir hulle sportlui 

te skep (Confederation of Australian sport, 1980:9). 

Indien die fondse wat in die begroting van 1977-79 (Een miljoen 

do 11 ar** en 1978-79 ( 1, 4 mil joen do 11 ar) a an sport bewi 11 i g 

is, in ag geneem word, blyk dit dat die Australiese regering 

steeds meer geld aan sport toestaan en die bedrag is vir die 

1979-80 be grot i ng met byna 200 per sent vermeerder ( 2, 7 mil joen 

do 11 ar). 

*Minister van Binnelandse sake, nuusvrystelling 12 Oktober 1979 
**Annual Report 1977/78, Dept. of Environment 
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