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HOOFSTUK 1 
 

ALGEMENE ORIËNTERING 
 

1.1 INLEIDING  

“I find competition to be the rule of nature, tension to be the structure of the 

universe. I believe that normal competition is good for a human being and I am 

sure that flight from it hastens death. I am prepared to acknowledge every 

charge against fanatical competition, or senselessly prolonged tension, and I 

would not foist either upon young people. But I would not wish to avoid 

reasonable competition, for I like a world in which men and women test 

themselves against others or against abstract ideals…”     James Michener 

(Cahill & Pearl, 1993:9).  

 

Dit is ’n algemene opvatting dat fisiek aktiewe persone meer fisiologiese, sielkundige 

en sosiale voordele geniet as onaktiewe persone. Tog blyk dit dat daar ’n afname in 

die algemene vlak van kinders se fiksheid is. In ‘n studie wat uitgevoer is deur die 

Departement van Sportwetenskap aan die Universiteit van KwaZulu-Natal, het die 

fiksheidsvlak van die Suid-Afrikaanse jeug onder die soeklig gekom. Daar is bevind 

dat seuns tussen die ouderdomme van 15 en 18 jaar aansienlik onfikser is as wat 

seuns van hierdie ouderdom twintig jaar gelede was. Die fiksheidsvlakke van 400 

seuns van 20 skole is gemeet en vergelyk met die resultate van seuns twintig jaar 

gelede. Die afname in fiksheidsvlakke is volgens hierdie studie grootliks te wyte aan 

die feit dat kinders minder by fisiese aktiwiteite betrokke is (Ntshingila, 2004:15). 

 

Een manier om kinders aan ’n fisiek aktiewe lewenswyse bloot te stel, is deur 

georganiseerde sportaktiwiteite. Dit is egter belangrik dat die betrokke volwassenes 

bewus is van hoe die kind se subjektiewe belewenis van sportdeelname sal bepaal of 

hy1 op die langtermyn ’n fisiek aktiewe lewenstyl sal internaliseer. Dit is dus by uitstek 

van belang om te sorg dat kinders ’n positiewe belewenis van sportdeelname het 

(Potgieter, 2003:107; Smoll & Smith, 1999:378). Daar is getuienis wat daarop dui dat 
                                                 
1 Die manlike vorm “hy” word in die teks gebruik, bloot om lompheid in die skryfstyl te beperk, en nie 
met enige intensie van diskriminasie nie. 
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kinders se sportbelewenis vandag oorwegend negatief eerder as positief is. Volgens 

Ellis, Henderson, Paisley, Silverberg en Wells (2004:27) staak sewentig persent van 

Amerikaanse jeug deelname aan buitemuurse sportaktiwiteite teen dertienjarige 

ouderdom as gevolg van onaangename belewenisse. Hoe negatief is die kind se 

belewenis van sportdeelname in Suid-Afrika werklik? Wat veroorsaak dat kinders ’n 

negatiewe belewenis van sportdeelname het?  

 

Die antwoord op hierdie vrae is veelsydig, aangesien daar soveel rolspelers in die 

jong kind se sportdeelname is. Soos met enige aspek van die kind se opvoeding, is dit 

wenslik dat volwassenes die ondersoek eerstens na binne keer wanneer iets met die 

opvoedeling verkeerd loop. As dit die ideaal is dat mens ‘n gesonde lewenstyl 

handhaaf, maar dit blyk die tendens onder kinders te wees om al hoe minder aktief te 

wees, behoort ons ernstig te besin oor ons benadering tot sport vir kinders. Volgens 

Cox (2002:108) neem die meeste kinders aan sport deel omdat hulle dit geniet. 

Wanneer volwassenes hul eie benadering tot die kind se sportdeelname ondersoek, is 

dit goed om die kind se hoofrede vir sportdeelname in gedagte te hou.  

 

1.2 PROBLEEMONTLEDING 
1.2.1 AANVANKLIKE BEWUSWORDING 

Verskeie mediaberigte oor onaangename insidente of geweld by sportbyeenkomste 

het in afgelope jare verskyn. Die Beeld (Gilbert, 2002:1) het berig oor streng maatreëls 

wat by klubrugbywedstryde oor die hele land ingestel is om spelers en skeidsregters 

teen intimidasie en fisiese geweld te beskerm. Dieselfde koerant het verslag gelewer 

oor ’n rugbywedstryd tussen die eerste spanne van twee laerskole in Pretoria wat 

ontaard het in ’n vuisgeveg tussen woedende ouers (Williamson, 2004:3). Verskeie 

ander voorvalle van onaangenaamhede tydens skole byeenkomste het ook die 

aandag getrek (De Lange, 2002:1; Fourie, 2002:17). Hierdie voorbeelde van 

negatiewe voorvalle laat vrae by die navorser onstaan oor die kind se belewenis van 

sportdeelname te midde daarvan. 
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Die navorser se betrokkenheid by die sportaktiwiteite van laerskole het die vraag oor 

die aard van die kind se sportbelewenis verder aangewakker. Tydens sy 

betrokkenheid as afrigter van ’n verskeidenheid van sportsoorte, het die navorser 

waargeneem hoedat ouers druk op afrigters en kinders plaas om ’n oorwinning te 

behaal. Verbale konfrontasies met skeidsregters, asook afrigters en ouers van die 

opponente na afloop van wedstryde is waargeneem. Dit wou verder voorkom om 

praktyk te wees by afrigters van spanne waar spelers van nege- en tienjarige 

ouderdom betrokke was, om spelers opdrag te gee om die bal by een speler, wat 

sterker en vinniger as sy portuurgroep was, uit te kry sodat hy kon punte aanteken. So 

’n spelpatroon beteken dat die oorblywende lede van die span nie die geleentheid kry 

om gedurende wedstryde hul vaardighede te toets of ten toon te stel nie. Die navorser 

het opgelet dat ouers gefrustreerd geraak het omdat hul kinders te midde van hierdie 

tendens nie genoegsame speelkans gekry het nie.        

 

Die navorser se bewuswording is spesifiek beperk tot die belewenis van 

sportdeelname van die jong kind. Die navorser beoog dus om te fokus op die 

sportbelewenis van kinders in die laerskool tussen die ouderdomme van nege en 

dertien jaar oud en wil meer spesifiek ondersoek instel na dit wat aanleiding gee tot ’n 

negatiewe sportbelewenis by die jong kind. 

 

1.2.2 BESINNING OOR BEWUSWORDING  

Tydens die inleidende gedeelte van hierdie hoofstuk is die stelling gemaak dat dit wil 

voorkom of daar by kinders ’n toenemend negatiewe belewenis is wanneer 

sportdeelname ter sprake kom. Hierdie bewering is gemaak teen die agtergrond van 

die dalende fiksheidsvlakke van kinders, sowel as dat kinders aan die einde van hul 

laerskoolloopbaan aan sportdeelname onttrek. Vervolgens het die navorser hom tot 

die literatuur gewend om ’n oorsig te kry oor die inligting wat beskikbaar is oor die kind 

se sportbelewenis. Die doel van hierdie literatuuroorsig was om te bepaal of kinders 

wel sportdeelname negatiewe beleef, asook om te bepaal wat die oorsake, sowel as 

die gevolge van ’n negatiewe sportbelewenis is.  
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Tydens die literatuuroorsig het die navorser op heelwat inligting afgekom wat dit laat 

blyk of daar wel rede is om te glo dat kinders ’n negatiewe belewenis van 

sportdeelname kan hê. Negatiewe voorvalle tydens jeugklub- of skolebyeenkomste is 

ondersoek. Voorvalle strek vanaf gevalle van aanranding tot swak sportmanskap 

onder kinders. Dit wil voorkom of die meeste bronne dit eens is dat volwassenes wat 

betrokke is by die kind se sportaktiwiteite, naamlik ouers en afrigters, die groot 

sondaars is (Lee, 1993:34; Stover, 1988:19). Hierdie outeurs noem dat sport wat vir 

kinders bedoel word, gered behoort te word uit die hande van kompeterende 

volwassenes. Cary, Dotinga en Cornarow (2004:5) noem dat die wen-ten-alle-koste-

mentaliteit die wortel van die kwaad is. Spanning en druk wat met sportdeelname 

gepaard gaan wanneer die wenmotief oorbeklemtoon word, beïnvloed volgens 

LeUnes en Nation (2002:349) die kind se intrinsieke motivering en positiewe 

belewenis van ’n aktiwiteit. Intrinsieke motivering korreleer positief met volgehoue 

deelname aan sportaktiwiteite (Moran, 2004:250).   

 

Die druk en spanning tydens intensiewe sportdeelname blyk veral ter sprake te wees 

wanneer die sportbelewenis van die uiters talentvolle kind ondersoek word. Volgens 

Lee (1993:34) kom hierdie kind gou agter dat daar verskeie groepe is wat na hom kyk 

met die verwagting dat hy moet presteer. Hierdie kind dra die gewig van die 

verwagtings van die skoolspan waarin hy speel, hy verteenwoordig dikwels beter 

vooruitsigte vir sy afrigter, hy dra sy ouers se verwagtinge op sy skouers en daar word 

dikwels na hom verwys as die internasionale sterre van môre. Hierdie kind word 

dikwels geforseer om moeilike keuses te maak. Dit kom dus nie as ’n verrassing dat 

hierdie kind se eie wense en behoeftes op die agtergrond geskuif word nie. Dit kan 

volgens Rees en Miracle (2000:283) daartoe lei dat die kind begin wonder waarom hy 

in die eerste plek aan die sport begin deelneem het.  

 

Die meeste outeurs blyk dit dus eens te wees dat onttrekking aan deelname een van 

die gevolge van druk en spanning, sowel as van negatiewe voorvalle tydens 

sportbyeenkomste is. Ander nadelige gevolge sluit in uitbranding, kompetisie-angs, ’n 

afname in die genot-ervaring en ’n algemene negatiewe ingesteldheid jeens 

sportdeelname (LeUnes & Nation, 2002:354). Dit wil voorkom of dit nodig is om in 

diepte ondersoek in te stel na moontlike negatiewe belewenisse van kinders wat 
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intensief aan sport deelneem. Hierdie aspek sal in meer besonderhede in Hoofstuk 2 

aangeraak word.    

  

1.2.3 AFBAKENING VAN NAVORSING  

Alhoewel die inligting vanuit die literatuuroorsig dui op die gevolge van negatiewe 

voorvalle tydens die kind se sportdeelname, het hierdie inligting nie ’n duidelike 

aanduiding gegee van die kind se sportbelewenis nie. In die vorige afdeling is ook 

melding gemaak van die gevolge van spanning en druk op die kind wat uitblink in 

sport. Tog het die inligting nie gegewens verstrek oor hoe hierdie kind deelname aan 

sport op ’n intensiewe vlak beleef nie. In die huidige navorsingsondersoek is dus 

besluit om antwoorde te soek word op die vraag: ”Wat is die jong kind se belewenis 

van intensiewe sportdeelname?” Die ondersoek wil vasstel wat die kind self te sê het 

oor sy ervaring van hul deelname aan sport op ’n hoë vlak. Daar word in die literatuur 

heelwat bewyse aangetref dat kompetisie- en wedstryddeelname stres by hoërskool 

deelnemers veroorsaak. Die huidige ondersoek wil poog om vas te stel of die jong 

kind, wat in die laerskool is, ook kompetisies as stresvol ervaar. Daarmee saam sal 

gepoog word om vas te stel hoe intens hierdie belewenis van angs en spanning is, 

met ander woorde wat is die aard en omvang van hierdie belewenis van angs en 

spanning.  

 

’n Verdere aspek wat in hierdie studie aandag sal kry, is die vraag of die fokus op die 

wen van kompetisies en wedstryde op laerskoolvlak lei tot ’n afname in die ervaring 

van genot tydens deelname. ’n Vraag wat hierby aansluit, is of die kind wat op ’n 

intensiewe vlak aan sport deelneem, uitsien na oefeninge. Hoeveel kan die jong kind 

oefen en voorberei voordat dit vir hom te veel raak? Hoe sal ouers en afrigters weet 

dat die jong kind besig om te hard te oefen en moontlik besig is om uit te brand? Wat 

is die kind se ingesteldheid teenoor die spesifieke sportsoort wanneer hy so baie tyd 

daaraan spandeer? Is dit positief of ontwikkel daar met die verloop van tyd negatiewe 

gevoelens? Die navorser vra ook die vraag of dit vanselfsprekend is dat die deelname 

aan strawwe kompetisie die kind se selfbeeld noodwendig positief gaan affekteer. Is 

dit moontlik dat die ervaring van druk van ouers, afrigters, spanmaats, ander 

toeskouers en van die kind self die vraag by die kind kan laat onstaan: Is ek goed 
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genoeg, of moet ek die heeltyd die heel beste wees om goed genoeg te wees? Voorts 

sal gepoog word om ondersoek in te stel na gevolge wat stres voor kompetisies en 

wedstryde, asook prestasiedruk, op die jong kind het in terme van sy genieting van sy 

sport, sy ingesteldheid teenoor oefeninge en sy voortsetting van deelname aan die 

sportsoort.     

 

1.2.4 PROBLEEMSTELLING  

Uit die voorafgaande kan die onderhawige probleem tereg as volg geformuleer word: 

Wat is die jong kind se belewenis van intensiewe sportdeelname? 

Hierdie sal ook dien as die primêre navorsingsvraag. 

 

Ontleding van sub-probleme:  

1. Geniet ’n kind wat intensief aan sport deelneeem, sy deelname? 

2. Wat is die jong kind se belewenis van prestasiedruk gedurende wedstryde of 

kompetisies? 

3. Hoe beleef die jong kind die spanning wat voor kompetisies of wedstryde 

heers? 

4. Hoe beleef die jong kind gevalle waar negatiewe sportmanskap voorkom? 

5. Wat is die jong kind se belewenis van negatiewe toeskouergedrag? 

6. Indien die jong kind wel sekere aspekte van intensiewe sportdeelname negatief 

beleef, wat is die gevolge daarvan vir die kind ten opsigte van sy ingesteldheid 

teenoor ’n spesifieke sportsoort? 

7. Hoe verskil seuns se sportbelewenis van dié van meisies? 

8. Hoe verskil kinders wat aan slegs een sportsoort deelneem se sportbelewenis 

van dié van kinders wat aan twee of meer sportsoorte deelneem? 

9. Hoe verskil kinders wat aan spansporte deelneem se sportbelewenis van dié 

van kinders wat aan individuele sportsoorte deelneem? 

10. Veroorsaak ’n negatiewe belewenis van sportdeelname dat die kind dit 

oorweeg om die sportsoort waarin hy die hoogste prestasie behaal het, vaarwel 

roep? 
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1.3 DOEL VAN DIE STUDIE 

Die volgende doelwitte word gestel ten einde die navorsingsvraag sinvol te 

beantwoord: 

 Die betrokke studie sal eerstens fokus op die aard van die kind se leefwêreld 

en die rol wat sy verhouding met die onderskeie komponente van sy leefwêreld 

in sy subjektiewe belewing van sy leefwêreld speel. 

 Tydens die literatuurstudie sal ook aandag gegee word aan die redes vir die 

kind se deelname aan sport, die voordele van sportdeelname en die rol van 

ouers en afrigters in die kind se sportbelewenis.  

 Die faktore wat lei tot die ontstaan van ’n positiewe sowel as negatiewe 

sportbelewenis by die kind, sowel as die invloed wat die oorbeklemtoning van 

die wenmotief op die kind kan hê, sal ondersoek word.  

 Die navorser beoog ook om met behulp van die literatuurstudie, die invloed 

wat intensiewe sportdeelname op die kind se selfbeeld het, te ondersoek.   

 ’n Verdere doelwit met hierdie studie is om op empiriese wyse ondersoek in te 

stel na hoe die laerskoolkind sportdeelname wat op ’n intensiewe vlak 

plaasvind, beleef.  Hierdie gedeelte van die ondersoek sal ook konsentreer op 

seuns se sportbelewenis in vergelyking met dié van meisies, asook die 

vergelyking van die belewenis van deelnemers van een sportsoort met die 

belewenis van kinders wat aan meer as een sportsoort deelneem. Daar sal 

ook gekyk word na die sportbelewenis van deelnemers aan individuele 

sportsoorte in vergelyking met dié van deelnemers aan spansporte.      

 Tydens die empiriese studie sal daar ook ondersoek ingestel word na die 

persepsie van ouers en afrigters aangaande die jong atleet/speler se 

belewenis van intensiewe sportdeelname.  

 

1.4  NAVORSINGSMETODES 

In die afgelope jare is ’n toenemende belangstelling in die assessering en verstaan 

van kinders se perspektiewe op hul eie lewens opgemerk. Hierdie toenemende 

belangstelling kan gekoppel word aan debatte wat gevoer is oor ‘listening to children’ 

en ‘children’s participation’ in die Verenigde Koninkryk (Clark, McQuail & Moss, 

2003:11).  Een van die wetlike invloede wat hierdie debatte aan die gang gesit het, is 
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die Verenigde Nasies se Konvensie oor die Regte van Kinders, wat in 1991 deur 

Brittanje bekragtig is en in 1992 deur Suid-Afrika op die Internasionale Spitsberaad 

oor Kinders in die Handves van Kinderregte van Suid-Afrika vervat is. Die volgende 

aanhaling vanuit die Handves Deel 2, Artikel 3 onder punt nr. 1 en 4 dui op die fokus 

wat geplaas word op die inagneming van kinders se stemme en opinies:  

1. All children have the right to express their own opinions and the right to be 

heard in all matters that affect his / her rights and protection and welfare.  

4. All children have the right to participate in the government of the country and 

special attention should be given to consultations with children on their rights 

and situation (Children's Charter of South Africa, 1992).  

Die verskuiwing in die klem om toenemend na kinders te luister, het ook ’n 

ekonomiese dimensie. Gedurende die 1990’s het ’n verskuiwing in die klem op die 

beskouing van kinders, eerder as hul ouers, as verbruikers van dienste en goedere 

aan kinders plaasgevind. Kinders se opinies word tans hoog geag wanneer studies vir 

diensverbetering aangepak word (Clark et al., 2003:11).   

      

Die belangstelling in die perspektiewe van kinders is verder aangewakker deur 

betekenisvolle teoretiese en konseptuele ontwikkelings, spesifiek in sosiaal-

wetenskaplikes se sienings van kinders. ’n Nuwe sosiologie van kindwees het in die 

laaste jare posgevat. Kinders word nie meer gesien as slegs mense in wording nie, 

maar as mense wat alreeds is, wie se idees, benaderings, keuses en verhoudings as 

belangwekkend in eie reg beskou behoort te word (Clark et al., 2003:11).  

 

Die erkenning van kinders se bevoegdhede kan volwassenes help om hul eie 

beperkings van hul verstaan van kinders se leefwêrelde beter in te sien. Kinders is, 

net soos volwassenes, sosiale deelnemers wat ook sin uit hul lewens probeer maak. 

Hierdie verskuiwing in fokus beklemtoon die belangrikheid daarvan om inligting 

aangaande kinders se perspektiewe te versamel (Clark et al., 2:11). Dit is teen die 

agtergrond van hierdie klemverskuiwing wat die navorser die studie wil aanpak.  

 

Die navorser beoog om met hierdie studie meer inligting oor die belewenis van kinders 

wat aan sport deelneem, te versamel. Dit is met hierdie doelwit in gedagte dat die 
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navorser beplan om ’n vraelys op te stel wat op die vlak van kinders in die laerskool is, 

en wat vrae stel om meer inligting oor jong kinders se totale belewenis van 

sportdeelname te vekry. Drie verskillende vraelyste sal aan leerders, hul ouers en 

afrigters uitgedeel word. Die resultate van die vraelyste sal vergelyk word, sodat 

eerstens vasgestel kan word wat kinders se belewenis van intensiewe sportdeelname 

is, en tweedens om vas te stel hoe ouers en afrigters se persepsies van kinders se 

belewenis met die werklike belewenis van kinders vergelyk. Die navorsingsontwerp en 

–metodologie vir hierdie studie word volledig in Hoofstuk 3 bespreek.   

 

1.5 UITKLARING VAN KONSEPTE  

Intensiewe sportdeelname: Volgens die HAT (2000:440) beteken die woord intensief 

die volgende:  

• Indringend, deeglik, kragtig, vol. 

• In ’n hoë graad; diep, sterk. 

• Wat versterking aandui, groter intensiteit. 

Soos afgelei kan word vanuit die bogenoemde beskrywing van die woord intensief, dui 

intensiewe sportdeelname op deelname in ’n hoë graad. Dit dui daarop dat die 

deelname as deeglik of vol beskryf kan word. Wanneer is deelname aan sport deeglik 

of vol? Vir die doel van hierdie studie sal intensiewe sportdeelname beskryf word as 

deelname aan kompetisies of wedstryde op streeks-, provinsiale-, nasionale- of 

internasionale vlak. Vanuit die Latyn beteken die woord kompetisie ‘die soeke na 

superioriteit teen ’n ander’. Cashmore (2002:67) noem dat kompetisie gewoonlik 

gepaard gaan met die proses van evaluasie en vergelyking.  

 

Belewenis: ’n Persoon se belewenis dui aan hoe hy ’n situasie beleef. Volgens Vrey 

(1993:43) is belewing altyd ’n menslike synswese en is dit uniek. Hierdie belewing van 

’n situasie waaraan bepaalde betekenis gegee word, lei daartoe dat die besondere 

belewing met die betekenis geïntegreer word, waardeur die betekenis dan ’n 

individueel persoonlike dimensie by kry. Rogers (Pienaar, 1996:17) sê: ”... experience 

is, for me, the highest authority. The touchstone of validity is my own experience. No 

other person’s ideas, and none of my own ideas, are as authoritative as my 
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experience. It is to experience that I must return again and again, to discover a closer 

approximation to truth as it is in the process of becoming in me”.  

 

Belewing bepaal die kwaliteit van relasies. Dit is met ander woorde ’n toestand wat die 

“ek” ondergaan, ’n belewing, ’n beskrywing van die kwaliteit van die relasie. Dit 

behoort tot die affektiewe, dit het met ander woorde betrekking op die gevoel (Pienaar, 

1996:7). Belewing sal voorts bepaal of die kind homself hoog ag of min ag, of hy 

homself aanvaar of verwerp. Belewing bepaal ook die kwaliteit van die ander relasies 

wat die kind vorm. Belewing bepaal voorts die kwaliteit van betekenis en 

betrokkenheid en dien as aansporing tot verdere soortgelyke aktiwiteite. Die kind se 

belewing is vir die navorser belangrik, want hier is die kind self aan die woord. Insig 

word verkry van die kind se eie verwysingsraamwerk en kan dien as riglyn vir die 

bepaling van die opvoedingshulp wat die kind benodig (Jacobs, 1987:6; Vrey, 

1993:31). 

 

Die jong kind: Vir die doel van hierdie studie sal na die jong kind verwys word as die 

die kind in die voorskoolse fase (ouderdom tussen 4 en 6 jaar), asook die 

laerskoolkind (ouderdom tussen 7 en 13 jaar). Die navorser beoog om tydens die 

studie meer te fokus op kinders in die laerskoolfase (graad 3 tot graad 7 leerders), 

vanweë hulle groter vermoë om oor die kwaliteit van verskillende verhoudings en 

belewenisse verbaal verslag te kan doen. Die kinders wat vir hierdie studie betrek 

gaan word, sal in terme van hul ontwikkelingstadium, in hul middelkinderjare wees 

(Dunn, 2004:2).   

 

1.6 PROGRAM VAN DIE STUDIE 

Hoofstuk 1 reflekteer die motivering vir die studie, asook die navorser se 

bewuswording van die probleem, die omskrywing van die probleem en die 

doelstellings van die studie. 

 

Hoofstuk 2 verstrek ’n literatuurstudie oor die aard van die jong kind se leefwêreld, 

met spesifieke verwysing na die relasies wat die kind met mense en idees het. Met 

hierdie hoofstuk sal ook oorsig gegee word oor die voordele van sportdeelname, die 
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rol van volwassenes in die kind se sportbelewenis, faktore wat lei tot die ontstaan van 

’n positiewe sowel as negatiewe belewenis, asook die gevolge van ’n negatiewe 

sportbelewenis vir die kind.  

 

In Hoofstuk 3 word die wetenskaplike navorsingsmetodologie van die studie in 

besonderhede bespreek.  

 

In Hoofstuk 4 word ’n uiteensetting van die aard en bevindinge van die vraelyste wat 

tydens die studie gebruik is, gegee. Resultate word bespreek teen die agtergrond van 

die literatuurstudie.  

 

Hoofstuk 5 reflekteer die gevolgtrekkings, aanbevelings en leemtes van die studie 

weer.  
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HOOFSTUK 2 

SPORT AS BELEWENISWÊRELD VAN DIE KIND 

2.1 INLEIDING  

Die doel van hierdie hoofstuk is om dit wat in die literatuur beskikbaar is oor die kind 

se belewenis van intensiewe sportdeelname te ondersoek. Die navorser beoog om 

aanvanklik te fokus op die aard van die kind se belewing binne sy leefwêreld. Om dit 

te doen, sal dit nodig wees om te kyk na die teorie wat die kind se leefwêreld 

omvattend omskryf, naamlik die relasieteorie. Hierna sal die ondersoek konsentreer 

op die wesenlike kenmerke van belewing. Inligting aangaande die kind se belewing 

van sportdeelname sal daarna ondersoek word, waarna die literatuurstudie meer sal 

fokus op die fakore wat lei tot die ontstaan van ’n positiewe, sowel as negatiewe 

sportbelewenis by die kind.  

 

2.2 BELEWING SOOS GESIEN VANUIT DIE RELASIETOERIE 

Alvorens op belewenis van sportdeelname gefokus word, sal die aard van belewing 

soos wat dit in die relasieteorie vervat is, ondersoek word. Die relasieteorie het as 

uitgangspunt dat alle mense as geestelike wesens in ’n persoonlike leefwêreld staan 

waar hulle omring is van mense en dinge. In die konteks van die relasieteorie is die 

mens van nature sosiaal en daarom staan hy nooit geïsoleerd in die wêreld nie. Die 

mens is in werklikheid die middelpunt van sy eie besondere leefwêreld, met ’n 

wisselwerking wat tussen die self en die verskillende komponente van die leefwêreld 

bestaan. As gevolg van hierdie wisselwerking word relasies met die verskillende 

komponente gestig. Die komponente van die leefwêreld bestaan onder andere uit 

objekte, idees, mense, God en die persoon self (Lessing & Jacobs, 2000:77). 

 

Verhoudings word gevorm met ’n wêreld van dinge, wat impliseer dat die kind in ’n 

sekere verhouding met alle objekte en idees in sy omgewing staan. Daar is ook ’n 

wêreld van mense waarin die kind homself moet onderskei, oriënteer en handel. 

Verder is daar sprake van ’n eie wêreld waarin die kind se psige in verhouding tree 

met homself. Die kind se leefwêreld bestaan gevolglik uit betekenisvolle relasies met 

objekte en idees, ander mense, God en met die self (Lessing & Jacobs, 2000:77).  
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In die besondere leefwêreld van die kind is daar talle situasies en gebeurtenisse 

waaraan hy deel het en waaruit hy toepaslike identiteite verkry omdat hy in ’n 

bepaalde verhouding tot sy omgewing staan. Die identiteit is die antwoord op die 

vraag: “Wie is ek?” Soos wat die kind deur sy lewe gaan, vorm nuwe statusidentiteite, 

byvoorbeeld: ek as leerder, ek as sportdeelnemer, ek as kleinkind. Die evaluering van 

hierdie statusidentiteite deur die kind is ’n dinamiese proses van betrokkenheid by, 

belewing van en betekenisgewing deur die kind aan die omstandighede waarin hy 

hom bevind (Lessing & Jacobs, 2000:77-78).  

 

Betrokkenheid dui volgens die relasieteorie op daadwerklike handeling en impliseer 

doelgerigtheid, volharding en toewyding. Hierdie betrokkenheid vereis belangstelling 

in die voorwerp of gebeure. Die betrokkenheid gaan gepaard met ’n besondere 

belewing wat gunstig of ongunstig kan wees en waardeur die kind tot ’n voorwerp of 

gebeure aangetrek of afgestoot word. Belewing is volgens die relasieteorie subjektief 

van aard: “Die gevoelens wat iemand beleef, word deur die situasie bepaal of dan wel 

soos wat hy aan die situasie betekenis gee… die belewing van ’n situasie waaraan ’n 

bepaalde betekenis gegee word, lei daartoe dat die besondere belewing met die 

betekenis geïntegreer word waardeur die betekenis dan ’n individueel persoonlike 

dimensie bykry” (Vrey, 1993:42). Betekenisgewing impliseer dat die kind herken, ken, 

verstaan en weet. Vanweë ’n persoon se betrokkenheid by betekenisgewing, word 

sukses, mislukking, frustrasie en ander emosies beleef. Belewing word dus bepaal 

deur die kind se bepaalde betrokkenheid by, en sy bepaalde betekenisgewing aan, die 

situasie. In wisselwerking bepaal belewing weer die kwaliteit van betekenisgewing en 

die mate waartoe die kind by die komponente van sy leefwêreld betrokke wil raak en 

dien dit as aansporing vir verdere soortgelyke aktiwiteite. Omdat belewing 

deurslaggewend in die bepaling van die kwaliteit van betekenis en betrokkenheid is, 

bepaal dit die kwaliteit van relasies en beklemtoon dit die unieke en eie aard van die 

relasies wat ’n persoon stig (Jacobs, 1987:5).      
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2.3 DIE INVLOED VAN DIE POLARISASIE-EFFEK OP BELEWING 

Daar is reeds gesê dat belewing die kwaliteit van relasies wat die kind vorm, bepaal. 

Volgens Vrey (1993:22) kan relasies as ’n tweepolige verband tussen die kind as die 

een pool en die komponente van die leefwêreld (naamlik ander mense, objekte in die 

natuur, homself en God) as die ander pool beskou word. Deur relasievorming 

konstitueer die kind ’n leefwêreld wat vir hom sy psigiese ruimte en werklikheid is ten 

opsigte waarvan hy geöriënteer word. By elke pool word die polarisasie-effek wat twee 

komponente het aangetref, naamlik die kognitiewe en affektiewe komponent. Die 

kognitiewe dui op die kennisaspek en beskryf die aard van die relasie, terwyl die 

affektiewe op die kwaliteit van die belewing dui en dus ook die kwaliteit van die 

relasie. Die totaliteitseffek van ‘n relasie word deur toenadering of verwydering 

gekenmerk.  

 

Pienaar (1996:34) meld dat ’n positiewe polariteitseffek nodig is vir relasievorming 

aangesien dit betekenisgewing bevorder, betrokkenheid verhoog en ’n aangename 

belewing tot gevolg het. Soos reeds bekend, bepaal die wyse waarop ’n persoon 

gevoelens van vreugde, blydskap, droefheid en aggressie beleef, die kwaliteit van sy 

relasies. Die kind wil graag betrokke raak by persone en situasies waartoe hy 

aangetrokke voel (Singh, 1991:10). Die teendeel is uiteraard ook waar. Die polariteits-

effek bepaal die wyse van betrokkenheid as ‘ek wil nader kom’ of ‘ek wil nie nader 

kom nie’. As die kind byvoorbeeld in die gimnastiekklas voortdurend van die balk 

afval, word vernedering beleef en mag die kind neig om die balk en alles wat daarmee 

verband hou, te vermy. Vrey (1993:23) vergelyk die polariteitseffek met die pole van ’n 

magneet. Die pole trek mekaar aan of stoot mekaar af, afhangende van die sterkte 

van die pole en die afstand wat hulle van mekaar verwyder is.  

 

Dit gebeur ook dat die negatiewe polarisasie-effek daartoe kan lei dat die kind 

onrealistiese afleidings maak en dat hy homself sien as onbevoeg om aan die eise 

van ’n sekere taak te voldoen. Volgens Koller (1995:96) lei die kind se 

betekenisgewing in sulke situasies daartoe dat ’n stelling soos “ek kan nie”, “dit is 

onmoontlik” of “ek is net nie goed daarmee nie” gehoor word. Die gevolg van hierdie 

betekenisgewing is dikwels gevoelens van ontoereikendheid, onttrekking of 



 15

onaanvaarbare gedrag. Dit kan daartoe lei dat die kind homself algeheel onttrek van 

die moontlike probleemsituasie, soos byvoorbeeld die beoefening van sport, wat sal 

beteken dat die kind nie meer daarby betrokke is nie. Die kind besluit dus as hy die 

belewing van mislukking wil vermy, dit beter is om die taak of hindernis algeheel te 

vermy. Toekomstige betekenisgewing en betrokkenheid word deur die kind se 

belewing beïnvloed, in die sin dat as die kind ’n spesifieke sportaktiwiteit as negatief 

beleef, hy ’n negatiewe betekenis daaraan sal heg en hy huiwerig sal wees om weer 

by daardie sportaktiwiteit betrokke te raak. Met die wisselwerking wat tussen 

betrokkenheid, belewing en betekenisgewing bestaan, is die uiteinde dat daar ’n 

negatiewe sportbelewenis by die kind ontstaan het. Volgens die relasieteorie het die 

kind dan ’n negatiewe relasie met daardie sportaktiwiteit (Lessing & Jacobs, 2000:77).  

 

2.4   SPORTDEELNAME BY DIE JONG KIND  

In die voorafgaande afdelings van die literatuurstudie is spesifiek gekyk na die aard 

van die kind se belewing binne sy leefwêreld. Daar is vasgestel dat die aard van die 

kind se belewing die kwaliteit van sy relasies beïnvloed, asook die mate waarin hy by 

ander mense en by aktiwiteite betrokke sal raak. ’n Negatiewe belewenis van ’n 

spesifieke situasie of aktiwiteit sal dus lei tot ’n afname in of vermyding van 

betrokkenheid by daardie aktiwiteit. Die doel van die volgende gedeelte van die 

literatuurstudie is om spesifiek ondersoek in te stel na die jong kind se belewenis van 

sportdeelname. Alvorens daar in diepte hierop ingegaan kan word, sal daar eers 

gefokus word op die redes vir die kind se sportdeelname, tesame met die moontlike 

voordele wat sportdeelname vir die kind inhou. Dit sal gedoen word sodat die konteks 

waarbinne die kind aan sport deelneem deeglik geskets kan word. Daarna sal die 

invloed van ouers en afrigters op die kind se sportbelewenis ondersoek word. Die 

daarstelling van ’n positiewe sportbelewenis, met spesifieke verwysing na die 

wisselwerking tussen positiewe belewenis en die totstandkoming van ’n positiewe 

selfbeeld by die kind, sal vervolgens onder die soeklig kom. Ten slotte sal die onstaan 

van ’n negatiewe sportbelewenis, tesame met die faktore en gevolge van negatiewe 

belewenis van sportdeelname, ondersoek word.  
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2.4.1  REDES VIR KINDERS SE DEELNAME AAN SPORT  

“When I was sixteen, I was swimming worse than when thirteen, and I 

felt like I was never going to come out of it. I really wasn’t enjoying the 

sport anymore because I was doing so poorly, and that time was really 

tough. I’d done it for over ten years, and it’s hard to give up something 

after that long. I kept thinking, ‘Maybe it will turn around, maybe things 

will get better.’ ...I guess I realised that you have to make it fun. If you’re 

so serious about it all the time and it starts going bad, then it’s really 

going to destroy you.” – Leslie Hoh, ’n swemmer vir die Universiteit van 

Missouri (Cox, 2002:394).     

 

Studies wat poog om te verklaar waarom kinders aan sport deelneem, lewer ’n 

verskeidenheid van bevindinge op. Gould, Feltz, Weiss en Petlichkoff (in LeUnes & 

Nation, 2002:346) het in ’n studie waarin 365 swemmers tussen die ouderdomme van 

8 en 19 deelgeneem het, bevind dat kinders aan sport deelneem om dit in die eerste 

plek te geniet. Tydens ’n studie waaraan 174 Suid-Afrikaanse junior 

onderwaterhokkiespelers tussen die ouderdomme van 15 en 17 jaar deelgeneem het, 

is die ervaring van genot as die belangrikste rede vir deelname genoem. Fiksheid is 

as die tweede belangrikste rede aangegee. Die derde belangrikste rede was 

opwinding, terwyl spandeelname vierde geplaas was (Coetzee & Viljoen, 2002:16). 

Nack, William, Munson en Lester (in Williams, 2001:152) het bevind dat die wenmotief 

maar sewende op hul lys van redes vir deelname by jong sokkerspelers was.  

Die redes vir kinders se sportdeelname is as volg deur Cox (2002:108) gelys:  

• Om pret te hê en omdat hul deelname geniet; 

• Om nuwe vaardighede aan te leer en om bestaande vaardighede te verbeter;  

• Om fiksheid te bevorder en om gesond te wees;  

• Om aan uitdagings deel te neem en vir die opwinding van kompetisie;  

• Om deel aan die spangees te hê en om saam met maats te wees.  

 

Ouers en afrigters vergeet soms dat kinders anders na sportdeelname kyk as 

volwassenes. Hierdie volwassenes behoort volgens Coakley (in Cahill & Pearl, 

1993:88) kennis te neem van die redes waarom kinders aan sport deelneem. Die 
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redes wat Coakley noem vir kinders se deelname aan sport, sluit aan by Cox se lys 

van redes vir deelname: om aksie en opwinding te beleef, om persoonlik deel te wees 

van hierdie aksie, om hul vaardighede teen dié van ander te meet en om geleenthede 

te hê om hul vriendskappe te versterk. Wanneer kinders besig is met ’n sportaktiwiteit 

wat hulle self organiseer, word die aktiwiteit gewoonlik so gestruktureer dat niemand 

hoef uit te sit of tyd op die “reserwe bank” hoef deur te bring nie. Kinders organiseer 

hul aktiwiteite so dat daar deurentyd aksie is. Wanneer volwassenes sportaktiwiteite 

vir kinders organiseer, behoort hulle daarop te let dat almal teenwoordig so veel as 

moontlik deel is van die aksie, en bowenal dat almal die geleentheid het om genot te 

kan ervaar. Alleenlik dan sal sportdeelname vir kinders voordelig wees (Cockerill, 

2002:68).  

  

2.4.2  VOORDELE WAT SPORTDEELNAME VIR DEELNEMERS INHOU 

Die voordele van sportdeelname vir kinders is gekoppel aan die redes vir  deelname. 

Sportdeelname bied aan die kind die geleentheid om pret te hê, om nuwe 

sportverwante vaardighede aan te leer, om fiks te wees, om deel te hê aan die 

opwinding van kompetisie en om maats te maak. Daar is ook verskeie meer implisiete 

voordele verbonde aan sportdeelname. Dit sluit die aanleer van samewerking as 

sosiale vaardigheid, die aanleer van sportmanskap, om te leer hoe om te wen en hoe 

om te verloor en die ontwikkeling van ’n sin vir bekwaamheid en self-effektiwiteit in 

(Cox, 2002:108; Kerr, 2001:76). 

 

Die voordele wat sportdeelname vir die kind inhou, hou ook verband met die 

ontwikkelingsfase waarin hy hom bevind. Die tyd wanneer die jong kind ernstig aan 

sport begin deelneem, val binne die middelkinderjare, ’n ontwikkelingstadium waarin 

hy uiters beïnvloedbaar is. Te midde van hierdie ontwikkelingsfase bied sport aan die 

jong kind die geleentheid om vaardighede en waardes aan te leer wat die grondslag 

vir volwassewording kan lê (McCallister, Blinde & Weiss, 2000:6). Deur 

sportdeelname leer die kind wat reg en verkeerd is en om volgens die reëls van ’n 

spel te speel. Nie net leer die kind tydens sportdeelname ’n sin vir regverdigheid aan 

nie, maar kan hy ook ’n verskeidenheid positiewe houdings en gedrag verwerf. Hierdie 

waardes en houdings sluit in respek vir gesag en dissipline, samewerking, 
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selfdissipline, waaghouding, die vermoë om frustrasie te hanteer en om 

behoeftebevrediging uit te stel. Sport bied aan die jong kind ‘n veilige omgewing 

waarin hierdie ontwikkelingstake bemeester kan word (Smoll & Smith, 1999:378). 

 

Sportdeelname bied aan die kind die geleentheid om met ander kinders en 

volwassenes interaksie te hê, wat aan die kind die kans gee om sosiale vaardighede 

te ontwikkel (Cahill & Pearl, 1993:13). Die middelkinderjare is volgens Coakley (in 

Cahill & Pearl, 1993:83) ’n tydperk van beste maatjies en bestaan vriendskappe 

gewoonlik uit lede van dieselfde geslag. Tydens hierdie ontwikkelingsfase bestaan ’n 

sterk behoefte aan vriendskapsbande by die kind en wil hy graag sy ervarings met 

ander kinders deel. Deur sportdeelname kry die kind geleentheid om bewus te word 

van hoe ander kinders hom sien, en kan hy weer by ander kinders leer hoe om in 

sekere situasies op te tree. In sommige kulture word baie waarde aan sportdeelname 

geheg en verhoog dit dikwels die kind se status onder sy maats. Die kind wat aan 

sport deelneem, ondervind volgens Lee (1993:92) gewoonlik minder probleme om 

verhoudings met ander kinders te hê en word maklik deur hulle aanvaar. Sport bied 

ook aan die kind die geleentheid om leierseienskappe te ontwikkel, wat hom verder in 

staat stel om effektief as lid van ’n span saam met sy portuurgroep te funksioneer 

(Wolcott, 1995:10). 

 

Tydens die middelkinderjare is een van die ontwikkelingstake vir die kind om uit te 

vind in hoe ’n mate hy dieselfde of anders as ander kinders is. Sportdeelname is vir 

die jong kind voordelig deurdat dit hom in staat stel om sy eie uniekheid te ontdek en 

te waardeer (Humphrey, 2003:68; Wolff & Menez, 2003:21). Terwyl die kind speel en 

optree, kry hy kans om homself met ander te vergelyk.  Volgens Vrey (1993:97) wil 

elke kind homself as vaardig ervaar en kan sportdeelname ’n positiewe invloed op die 

kind se psigo-sosiale ontwikkeling uitoefen as die kind vroeg geleer word dat 

vaardigheid in verskillende pakkies voorkom. Die kind wat aan sport deelneem se self-

effektiwiteit verhoog wanneer hy ’n gevoel van bemeestering van vaardighede ervaar 

wat met sportdeelname gepaard gaan (Moran, 2004:235).  

 

Alhoewel hierdie studie op die jong kind fokus, is die voordele wat sportdeelname vir 

die kind inhou nie slegs beperk tot die vroeë- en middelkinderjare nie. Pate, Trost, 
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Levin en Dowda (in Cox, 2002:106) het met ’n studie waartydens 14 221 Amerikaanse 

hoërskoolleerders betrek is, bevind dat manlike sportdeelnemers meer geneig was om 

groente te eet en minder geneig was om afhanklikheid van sigarette, kokaïne en 

ander dwelmmiddels te rapporteer as leerders wat nie aan sport deelneem nie. Verder 

was sportdeelnemers meer geneig om hul gewig dop te hou as nie-deelnemers. 

Vroulike sportdeelnemers was meer geneig om groente te eet en minder geneig om 

seksueel aktief te wees. Voorts het Rees en Miracle (2000:281) bevind dat 

sportdeelname in Britse skole positief korreleer met ’n afname in die aantal leerders 

wat skool vroeg verlaat.  

 

In hierdie afdeling is klem gelê op die voordele wat sportdeelname vir die jong kind 

kan inhou. Die voordele wat die jong kind uit sportdeelname put, hang volgens Kew 

(1997:67) in ’n groot mate van die aard van die kind se sportbelewenis af. Martens (in 

Cahill & Pearl, 1993:9) is verder van mening dat die waarde wat die kind uit 

sportdeelname put, grootliks afhang van die invloed van volwassenes wat betrokke is 

by die kind se sportbelewenis. Vervolgens sal die invloed wat ouers en afrigters op die 

kind se sportbelewenis het, ondersoek word.  

    

2.5 DIE INVLOED VAN OUERS EN AFRIGTERS OP DIE KIND SE BELEWENIS 

VAN SPORTDEELNAME 

In die voorafgaande twee afdelings (2.4.1 en 2.4.2) is gekyk na redes waarom kinders 

aan sport deelneem, asook watter voordele sportdeelname vir kinders kan inhou. 

Soms gebeur dit ook dat sportdeelname nadelig vir die kind is (Cahill & Pearl, 1993:9). 

Hoyle en Leff (1997:18) het gaan kyk na die negatiewe invloed wat veral individuele 

sportsoorte soos tennis, waar daar baie druk op die kind is, op sy sielkundige 

welstand kan hê. Omdat die kind so baie tyd en energie aan een spesifieke sportsoort 

bestee, word sportdeelname een van die grootste invloede die ontwikkeling van sy 

selfkonsep. Wanneer die kind dan terugslae in hierdie sportsoort beleef, het hy 

ondersteunende volwassenes nodig.  

 

Volwassenes wat betrokke is by die kind se sportervaring, kan die negatiewe effek 

van onafwendbare nederlae en terugslae vererger of verlig. Martens (in Cahill & Pearl, 
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1993:9) vergelyk die kind se sportdeelname met ’n twee-kantige swaard. Indien dit in 

die regte rigting geswaai word, kan dit uiters positiewe en opbouende gevolge hê. As 

dit egter in die verkeerde rigting geswaai word, kan dit ’n vernietigende effek op ’n kind 

hê. Hierdie swaard is in die hande van die volwassenes wat betrokke is by die kind se 

sportdeelname.  

 

Die invloed wat volwassenes op die kind se sportbelewenis het, word volgens Ryska 

en Zenong (1999:23) bepaal deur hul doel-oriëntasie. Doel-oriëntasie verwys na ’n 

individu se benadering tot sportdeelname en prestasie. Volgens Potgieter (2003:26) is 

daar twee moontlike benaderings, naamlik taakbetrokkenheid en egobetrokkenheid. 

Voordat die invloed wat ouers en afrigters op kinders se belewenis van sportdeelname 

onder die vergrootglas kom, sal doel-oriëntasie as benadering tot deelname en 

prestasie ondersoek word.  

 

2.5.1 TAAKBETROKKENHEID AS BENADERING TOT SPORTDEELNAME EN 

PRESTASIE  

Soos reeds vermeld, dui doel-oriëntasie op ’n persoon se benadering tot 

sportdeelname en prestasie. Taakbetrokkenheid as doel-oriëntasie word deur Roberts 

(2001:12) beskryf as ’n ingesteldheid waar die hoofdoel van die aktiwiteit 

bemeestering of verbetering van vaardighede is, met die persepsie van vermoë wat 

selfverwysend is. Sukses word gedefinieer in terme van bemeestering, verbetering en 

die moeite wat in die bemeestering van die aktiwiteit ingesit is. Binne ’n taak-

georiënteerde sportklimaat kan die jong sportpersoon teen homself kompeteer. 

Volgens Davies (1989:17) is daar baie waarde daarin wanneer ’n individu teen 

homself kompeteer in die sin dat hy poog om te verbeter op ’n vorige vlak van sy eie 

prestasie. Intra-kompeterende situasies bied ’n geleentheid waarbinne die individu se 

vordering objektief ontleed kan word, weg van die subjektiewe vooroordeel wat so 

dikwels by interpersoonlike-kompeterende  situasies aangetref word. 

 

Sportdeelnemers wat taakbetrokke is, is volgens Ryska en Zenong (1999:24) 

positiewer ingestel teenoor oefensessies, is meer aanpasbaar wanneer nuwe 

vaardighede aangeleer word en is meer geneig om uitdagings binne die proses van  
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deelname uit te soek. Volgens White, Duda en Keller (1998:16) is die doel van 

sportdeelname vir taakbetrokke deelnemer om sy selfbeeld te bou, om vaardighede 

aan te leer, om spanwerk aan te moedig en om ’n aktiewe lewenstyl te handhaaf. Die 

klem val vir deelnemers dus op selfontwikkeling (Cockerill, 2002:59-61). 

 

Doel-oriëntasie verwys voorts na die fokus wat deur ’n sportdeelnemer plaas op 

uitkoms van ’n kompeterende aktiwiteit teenoor die proses wat deurloop word in die 

voltooiing van die aktiwiteit. Die taakbetrokke deelnemer se fokus val op die proses 

van deelname eerder as op die uitkoms van ’n spesifieke sportaktiwiteit. ’n 

Sportdeelnemer se doel-oriëntasie beïnvloed ook hoe hy sy fisiese vermoë sien. ’n 

Taakbetrokkke deelnemer meet sy vermoë in die mate waartoe hy daarin geslaag het 

om op sy vorige poging te verbeter (White, Duda & Keller, 1998:15).   

 
 

2.5.2 EGOBETROKKENHEID AS BENADERING TOT SPORTDEELNAME EN 

PRESTASIE 

’n Sportdeelnemer wat egobetrokke is beskou sportdeelname as ’n middel tot ’n doel 

en plaas ’n hoë premie op eksterne belonings (Potgieter, 2003:20). Die doel van 

sportdeelname vir die egobetrokke deelnemer is om sy vermoëns met dié van ander 

te vergelyk en om beter as ander te presteer. By die egobetrokke deelnemer val die 

klem sterk op die wenmotief. Beide taak- en egobetrokke sportmanne wil graag goed 

vaar, maar die verskil lê in die benadering tot die kompetisiesituasie. Alhoewel die 

wenmotief vir beide groepe belangrik is, heg die deelnemer wat egobetrokke is baie 

waarde aan die uitkoms van die sportaktiwiteit in dat dit die hoofmotivering vir sy 

deelname daaraan is (Cashmore, 2003:125).  

 

Sukses in terme van egobetrokkenheid word behaal wanneer daar op ’n ander 

deelnemer se prestasie verbeter is, veral as dit met die minimum moeite behaal is. Die 

egobetrokke individu se persepsie van sy vermoë word dus verkry deur sy prestasie 

met dié van ander te vergelyk (Tenenbaum, 2001:10; White et al., 1998:16). Ryska en 

Zenong (1999:24) meld dat egobetrokke deelnemers normatiewe standaarde gebruik 
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om sukses te meet. Wanneer ’n mislukking behaal is, word die egobetrokke 

deelnemer se persepsie van fisiese vermoë makliker negatief beïnvloed.  

 

Roberts en Treasure (in Strydom 2002:40) beweer dat jonger kinders taakbetrokke in 

hul sportaktiwiteite is. Gedurende adolessensie neig die kind egter om meer 

egobetrokke te raak. Omdat die adolessent geneig is om onseker te wees van sy eie 

vermoëns, kan hierdie egobetrokkenheid problematies vir hom wees. As dit dan 

gebeur dat die adolessent ervaar dat hy moet wen om sukses te beleef, dra dit by tot 

laer selfagting en word sportdeelname dikwels gestaak.  

 

2.5.3 DIE INVLOED VAN OUERS OP KINDERS SE BELEWENIS VAN 

SPORTDEELNAME   

Die verskil tussen die twee doel-oriëntasies, naamlik taakbetrokkenheid en 

egobetrokkenheid is in die vorige afdeling ondersoek. Die impak van die ouer se doel-

oriëntasie op die invloed wat hy op die kind se sportbelewenis het, word vervolgens 

bespreek. Volgens Kanters en Estes (2002:12) behoort ouers wie se kinders aan sport 

deelneem se doel-oriëntasie eerder taakbetrokke as egobetrokke te wees. Die rede 

hiervoor is dat die ouer se persepsie van die kind se vermoë ’n groot invloed op die 

kind se persepsie van sy eie sportkompetensie het. In aansluiting sal die kind ’n 

positiewe sportbelewenis hê indien hy self ervaar dat hy ’n sportaktiwiteit suksesvol 

aangepak het. Indien die ouer dus ’n taakbetrokke benadering tot die definiëring van 

sukses volg, kan die kind ervaar dat hy die aktiwiteit suksesvol voltooi het indien hy 

voldoen aan die standaarde wat hy self, in samewerking met sy ouer, daargestel het. 

Die ouer se aanmoediging en goedkeuring behoort gebaseer te word op 

taakvoltooiing eerder as op ’n vergelyking met ander kinders. So vestig die ouer die 

oortuiging dat die moontlikheid van sukses in sport met toewyding sal toeneem. Die 

ouer wat egobetrokke is, meet die kind se sukses aan oorwinning of aan die feit dat hy 

ander se prestasies oortref het. Die uitkoms van ’n wedstryd is vir hierdie ouer van 

groot belang en hy glo dat aangebore talent ’n determinant vir sukses in sport is 

(Humphrey, 2003:63).   
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Die invloed wat die ouer op die kind se sportbelewenis sal hê, hou voorts verband met 

die ondersteuning wat die ouer aan die kind ten opsigte van sportdeelname gee. 

Power en Woolger (in Côté, 1999:395) het in ’n studie waarby laerskool swemmers 

betrek is, aangetoon dat daar ’n positiewe korrelasie tussen ouers se ondersteuning 

en kinders se genot en entoesiasme vir die sport bestaan. Hoyle en Leff (1997:28) het 

die verband tussen ouerondersteuning en die genot wat jong tennisspelers uit 

deelname put, ondersoek. Hul bevinding was dat daar ’n sterk positiewe verband was 

tussen ouers se ondersteuning en die belewenis wat die kinders deelname gehad het. 

Spelers wat verseker was van hul ouers se positiewe ondersteuning, het gemeld dat 

hulle die spel baie geniet en dat hulle nog lank sal wil speel. Van Yperen (in Côté, 

1999:395) het aangedui dat ouers se ondersteuning prestasiedruk op kinders kan 

verlig. Colley (in Côté, 1999:395) het die rol van ouermodellering beklemtoon en 

gevind dat ouers ’n groot rol speel in hul kinders se aanleer van positiewe waardes, 

houdings en gedrag wat ter sprake by sportdeelname is.  

 

Die invloed van die ouer op die kind se sportbelewenis kan egter ook negatief van 

aard wees. Die ouer wat angstig tydens kompetisies is, kan angstigheid by die kind 

veroorsaak (Wolcott, 1995:15). Sommige ouers raak so senuweeagtig dat hulle dit nie 

kan verdra om hul kind te sien speel nie, terwyl ander geïrriteerd tydens wedstryde of 

kompetisies voorkom. Sulke gedrag van ouers sal angstigheid by hul kinders ontlok 

omdat dit nie vertroue nie, maar eerder twyfel in die kind se vermoë uitstraal. Stres en 

angs by die kind word ook verhoog wanneer ouers te veel waarde heg aan die 

uitkoms van ’n spesifieke wedstryd. Dit is nie ongekend dat kinders fisies siek voel 

weens stres voor groot kompetisies nie. Dit kan onder andere toegeskryf word aan die 

kind se onbewuste vrees om die ouer se verwagtinge in die steek te laat.  

 

Die redes vir ouers se angstigheid hou nou verband met hul verwagtinge van die kind 

se sportdeelname. Ouers se ambisie is dikwels verantwoordelik vir die ontstaan van 

angstigheid tydens die kind se sportdeelname (Smoll, 2001:155). Tallose ouers droom 

hoe hul kind ’n Olimpiese atleet word, vir die nasionale span speel of ’n professionele 

sportpersoon word. Selfs al is ouers daarvan bewus dat slegs ’n baie klein persentasie 

van mense wat aan sport deelneem die hoogste vlak van deelname kan bereik, 

wonder hulle tog of hul kind nie dalk bestem is daarvoor om een van die uitverkorenes 
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te wees nie. ’n Tweede oorsaak van angstigheid onder ouers is hul persepsie dat hul 

kind se vertoning ’n weerspieëling van hul ouerskap is. As die kind swak vertoon, dui 

dit vir hulle daarop dat hulle swak ouers is en vice versa. Derdens leef baie ouers deur 

hulle kinders en hoop dat die kind die hoogtes sal bereik wat hulle nie kon bereik het 

nie. Indien dit die geval is, projekteer die ouer die druk wat hy self ervaar om te 

presteer, op die kind. Volgens Strydom (2002:40) gebeur dit dan dat die ouer sukkel 

om te onderskei tussen sy eie behoefte aan sukses en prestasie en die 

ontwikkelingsbehoeftes van die kind. Dan word die kind die objek van die ouer se 

behoeftes.  

 

Die ouer se invloed op die kind se sportbelewenis word verder deur die ouerskapstyl 

van die ouer beïnvloed. Steinberg (in Kanters & Estes, 2002:12) het in ’n studie 

waarby voorskoolse en laerskoolkinders betrek is, op die invloed van ’n personale 

ouerskapstyl gefokus. Die ouer met ’n personale ouerskapstyl is geneig om hartlik, 

betrokke en koesterend te wees, maar hulle is ook ferm en konsekwent. Hierdie ouer 

neem die kind se veranderende behoeftes in ag wanneer eise aan die kind gestel 

word. Ouers met ’n personale ouerskapstyl sal voorts meer geneig wees om 

deelname aan sport aan te moedig, sal betrokke wees by hul kind se sportdeelname 

(as toeskouer of as afrigter) en sal meer geneig wees om hul kind aan te moedig om 

gedissiplineerd te oefen, regverdig te speel en om uithouvermoë te hê. Hierdie ouer 

sal ook ouderdomstoepaslike doelwitte vir die kind se sportdeelname stel.  

 

Ouerbetrokkenheid as ’n aspek van die ouer se invloed op die kind se sportbelewenis 

word deur Hellstedt (in Côté, 1999:395) saamgevat op ’n kontinuum wat strek vanaf 

onbetrokke, matig betrokke tot oorbetrokke. Hy maak die stelling dat ’n matige vlak 

van betrokkenheid die mees ideale is. Hellstedt beskryf die matige betrokke ouer as ’n 

ouer wat die kind se beste belange op die hart dra, selfs al is dit ten koste van 

homself. Hierdie ouer bevorder ’n taakbetrokke klimaat vir sportdeelname waarin 

genot en vaardigheidsontwikkeling beklemtoon word, en waarin kompetisiestres 

geminimaliseer word. Die onbetrokke ouer is weer dikwels afwesig wanneer sy kind 

deelneem en sportdeelname word nie by die kind aangemoedig nie. Die oorbetrokke 

ouer is dikwels die “kantlyn-afrigter” wat instruksies aan die kind en selfs die afrigter 

deurgee terwyl die kompetisie of wedstryd plaasvind. Hierdie ouer lê groot klem op die 
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behaling van ’n oorwinning en is ook meer geneig om betrokke te raak by argumente 

tydens of na afloop van ’n kragmeting (Barber, Sukhi & White, 1999:65; Smoll, 

2001:155).   

 

2.5.4 DIE INVLOED VAN AFRIGTERS OP KINDERS SE BELEWENIS VAN 

SPORTDEELNAME 

Die rol wat die afrigter in die kind se sportbelewenis speel, is aanvanklik nie so 

intensief soos dié van die ouer nie. Tog is baie van die invloede wat by die ouer-kind 

verhouding in sport ter sprake is, relevant wanneer die afrigter se rol ter sprake is. 

Soos wat die geval is met die invloed van die ouer, word die invloed van die afrigter op 

die kind se sportbelewenis beïnvloed deur die doel-oriëntasie wat die afrigter inneem. 

Die afrigter wat taakbetrokke is, beklemtoon volgens Potgieter (2003:21) veelvoudige 

doelwitte en vaardigheidsontwikkeling. So maak die afrigter dit vir die kind moontlik 

om realistiese doelwitte te stel wat hy in staat sal wees om te behaal. Wanneer die 

kind sy doelwitte in sportbeoefening baasraak, vergroot dit die kans dat hy ’n 

positiewe sportbelewenis sal hê. Indien die afrigter egter primêr op die uitkoms van ’n 

sportaktiwiteit (naamlik die behaling van ’n oorwinning) gefokus is, kan dit gebeur dat 

die jong kind se vlak van ontwikkeling en die noodsaaklikheid van 

vaardigheidsontwikkeling agter gelaat word. So ’n egobetrokke benadering by die 

afrigter kan daartoe lei dat die kind se sportbelewenis negatief geraak word, veral 

wanneer die uitkoms van die aktiwiteit negatief is (McCallister et al., 2000:9). 

    

Die verwagtings wat die afrigter van die kind het is ’n verdere faktor wat die invloed 

wat die afrigter op die kind se sportbelewenis het, beïnvloed (Lee, 1993:92). Die 

afrigter se verwagtinge van ’n spesifieke deelnemer kan volgens Davies (1989:5) 

daardie deelnemer se prestasie beïnvloed. Indien ’n afrigter se verwagtinge van ’n 

deelnemer hoog is, behoort dit ’n positiewe invloed op sy motivering te hê en lei dit 

dikwels tot goeie prestasie. Die teendeel hiervan is ook geneig om waar te wees en 

kan ’n lae verwagting ’n negatiewe invloed op die deelnemer se motivering hê. 

Vernederende opmerkings en veroordelings deur die afrigter gee volgens Lee 

(1993:92) aan die kind ’n aanduiding van die afrigter se verwagting en lei soms 

daartoe dat die kind nie meer aan ’n spesifieke sportsoort wil deelneem nie. Wat 
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afrigters sê, kan ’n kragtige invloed op kinders se sienings van hulself hê. Die afrigter 

se verwagting van ’n spesifieke deelnemer sowel as die manier wat hy daardie 

verwagting kommunikeer, kan dus die kind se waargenome vermoë, vaardigheids-

ontwikkeling en voortgesette deelname beïnvloed. 

 

Die beeld wat die individu wat by kinders se sport betrokke raak van die ideale afrigter 

het, speel ook ’n rol in die invloed wat die afrigter op die kind se sportbelewenis het. 

Soms het mense die beeld van ’n taai, onverbiddelike afrigter wat hulle navolg. Dan 

gebeur dit maklik dat die span of individu waarmee die afrigter werk, ’n verlengstuk 

van sy eie sportbelewenis word. Dit is dan wat die moontlikheid ontstaan dat die kind 

kan deurloop onder verbale en selfs fisiese teistering deur die afrigter. Baie afrigters 

het egter ’n liefde vir die sport waaraan hulle deelneem of vroeër deelgeneem het, en 

het ’n behoefte om die voordele wat hulle uit die sport verkry het, aan kinders oor te 

dra (Smoll & Smith, 1999:144). Die moontlike impak wat die afrigter op die kind se 

sportdeelname kan hê, word as volg deur Coakley (in Cahill & Pearl, 1993:90) 

aangedui: 

• Die afrigter neem in so ’n mate beheer van die afrigter-kind verhouding oor dat hy 

ook beheer van die kind se lewe oorneem en daar ’n afhanklikheid binne die 

verhouding ontwikkel. Hierdie invloed wat die afrigter op die kind het, veroorsaak 

dikwels dat die afrigter as diktator oor die kind se lewe begin regeer. 

• Die invloed van die afrigter kan ook van so aard wees dat die afrigter as rolmodel 

dien vir die kind, wat die kind help om sy eie keuses vir sy toekoms te maak. 

• Die afrigter kan ook as adviseur in die lewe en loopbaan van die kind optree. So 

help die afrigter die kind om die suksesse en mislukkings van sy loopbaan te 

hanteer. 

 

Ter samevatting kan die stelling gemaak word dat die invloed wat die afrigter op die 

kind se belewenis van sportdeelname het, nie onderskat behoort te word nie. Die kind 

kan waardes en houdings wat hy by sy afrigter gesien of geleer het, internaliseer en 

dit kan ’n langtermyn invloed op die kind se lewe hê. 

 

2.6 DIE JONG KIND SE BELEWENIS VAN SPORTDEELNAME 
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In die voorafgaande afdelings is die invloed van ouers en afrigters op die kind se 

belewenis van sportdeelname ondersoek. Die volgende gedeelte van die 

literatuurstudie sal spesifiek toegespits word op die aard van positiewe en negatiewe 

belewenis van sportdeelname by die kind, sowel as die faktore wat aanleiding gee tot 

’n negatiewe belewenis. Laastens sal die gevolge van negatiewe belewenis van 

sportdeelname bestudeer word. 

 

2.6.1 POSITIEWE BELEWENIS VAN SPORTDEELNAME BY KINDERS 

Vroeër in hierdie hoofstuk (sien 2.4.1) is gemeld dat ’n positiewe polariteitseffek 

betekenisgewing bevorder, betrokkenheid verhoog en aangename belewing tot gevolg 

het. Die relasieteorie dui aan dat die kind graag betrokke wil raak by persone, 

situasies en aktiwiteite waartoe hy aangetrokke voel. ’n Positiewe of aangename 

belewing dien as aansporing vir die kind om betrokke te bly by ’n sekere aktiwiteit. 

Vervolgens sal gefokus word op die faktore wat aanleiding gee tot ’n positiewe 

sportbelewenis by die kind. 

 

Die ondersteuningsbasis van die kind is een belangrike aspek by ’n positiewe 

sportbelewenis. Volgens Weiss (in Cahill & Pearl, 1993:50) sal die kind wie se ouers, 

afrigter, portuurgroep en familielede hom ondersteun, meer geneig wees om voort te 

gaan met sportdeelname as dié wat nie daardie ondersteuning het nie. Die rede 

hiervoor is dat die kind se sportbelewenis deur die filter van andere mense in sy lewe 

gaan. Die kind se betekenisgewing aan ’n spesifieke sportaktiwiteit word beïnvloed 

deur die terugvoer wat hy van mense ontvang. Volgens Kew (1997:68) impliseer dit 

dat volwassenes moet besef dat ’n positiewe sportbelewenis vir die kind belangriker is 

as oorwinnings oor sy opponente. Die belangrikheid van taakbetrokkenheid in stede 

van egobetrokkenheid as benadering tot sportdeelname word dus ook hier 

onderstreep. 

 

Die rol van sportdeelname in die ontwikkeling van ’n gesonde selfbeeld, is ’n verdere 

faktor in die daarstelling van ’n positiewe sportbelewenis vir die kind. Piaget (Lee, 

1993:111) beskou die middelkinderjare as ’n belangrike fase in die psigo-sosiale 

ontwikkeling van die kind. Dit is dan ook die tyd waarin die meeste kinders aan 
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kompeterende sport blootgestel word. Sportdeelname kan bydra tot die opbou van ’n 

gesonde selfbeeld by die kind wanneer dit vertroue in sy fisiese en sosiale vermoëns 

skep. Sportdeelname wat tot die ontwikkeling van ’n realistiese en gesonde selfbeeld 

lei, sal volgens die relasieteorie die kind aangetrokke laat voel tot die sportaktiwiteit en 

sal hy met deelname wil voortgaan. Voortgesette deelname bied aan die kind die 

geleentheid om sy vaardighede te ontwikkel, wat weer tot positiewe selfagting kan 

bydra. Dit blyk dus ’n sikliese effek te wees wat onstaan wanneer die kind ’n positiewe 

belewing van sportdeelname het (Strydom, 2002:24). 

 

Daar is reeds genoem dat die opbou van ’n positiewe selfbeeld deur middel van 

sportdeelname daartoe kan lei dat die kind sportdeelname as positief beleef. Die wyse 

waarop sportdeelname tot die ontwikkeling van ’n gesonde selfbeeld kan bydra sal 

vlugtig aandag geniet. Volgens Lee (1993:111) kan sportdeelname lei tot die 

ontwikkeling van ’n positiewe selfbeeld wanneer die kind voel dat hy: 

• In staat is om superieure vaardigheid te demonstreer; 

• Trots kan wees op sy eie prestasie; 

• Ander mense tevrede kan stel; 

• Vorige beperkings kan oorskry; 

• Deur ander benodig word; 

• Oorwinning oor ander kan behaal; 

• Iets op eie stoom bereik; 

• Pret het; 

• ’n Gevoel van avontuur beleef; 

• ’n Vaardigheid kan verbeter; 

• Deur ander raakgesien word; 

• Regverdig kan deelneem. 

 

Volwassenes speel ’n groot rol in die ontwikkeling van ’n positiewe selfbeeld by 

kinders. Die ouer en afrigter moet daarop bedag wees om die kind se selfbeeld uit te 

bou, eerder as om op die behaling van gunstige resultate te fokus. Martens (in Cahill 

& Pearl, 1993:15) se aanbevelings en stappe wat die ouer en afrigter kan volg om te 
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verseker dat die kind se selfbeeld uitgebou en nie afgebreek word tydens 

sportdeelname nie, word vervolgens bespreek:  

• Die kind met ’n brose ego-sterkte wat maklik selfversekerd raak en wat ’n 

onrealistiese persepsie van sy eie vermoëns kan ontwikkel, se selfbeeld loop die 

gevaar om maklik afgebreek te word tydens sportdeelname. Ouers en afrigters 

moet hierop bedag wees en behoort sulke deelnemers met ekstra sorg te 

behandel. Kinders wat begelei word tot ’n realistiese beeld van hul eie vermoëns, 

het ’n beter kans om sportdeelname positief te beleef.  

• Dit is ook tot voordeel van die kind wanneer die ouer en afrigter die belang van 

wen as barometer vir eie-waarde verminder. Volwassenes behoort eerder klem te 

plaas op die bereiking van persoonlike en realistiese doelwitte.  

• Opbouende terugvoer is meer betekenisvol vir die uitbou van ’n kind se selfbeeld. 

Om hierdie rede behoort positiewe terugvoer op die kind se vertoning gegee te 

word in plaas van vae, algemene kommentaar.  

• Deelname teen kinders wat oor dieselfde vermoë as die kind self beskik, behoort 

deur volwassenes aangemoedig te word. Wanneer die kind teen ander deelneem 

wat oor ’n beter vermoë beskik, bestaan die moontlikheid dat sy selfbeeld negatief 

daardeur geraak word.  

• Die praktyk waar kinders self spanne kies deur spelers een vir een nader te roep, 

kan ’n vernietigende effek hê op die selfbeeld van die kind wat dikwels laaste 

nader getrek word. Volwassenes behoort toe te sien dat sulke situasies so min as 

moontlik plaasvind. 

 

2.6.2 NEGATIEWE BELEWENIS VAN SPORTDEELNAME BY KINDERS  

In die voorafgaande afdeling is die ontstaan van ’n positiewe sportbelewenis by die 

kind ondersoek, met spesifieke verwysing na die kind se ondersteuningsbasis en die 

invloed van sportdeelname in die vestiging van ’n positiewe selfbeeld. Dit is egter ook 

moontlik dat die kind ’n negatiewe sportbelewenis kan ontwikkel. As die kind 

herhaaldelik gevoelens van mislukking tydens sportdeelname beleef, kan dit sy 

selfbeeld skaad en lei tot ’n negatiewe houding jeens die spesifieke sportsoort (Cahill 

& Pearl, 1993:10). Volgens Lee (1993:111) kan die kind se negatiewe selfbeeld 

aangaande sy fisiese vermoëns daartoe lei dat hy deelname aan die sportsoort staak. 



 30

Hoe meer betekenis deur die kind aan sportdeelname geheg word, hoe groter is die 

effek wat die evaluasie van sy sportvermoëns op sy siening van homself sal hê 

(Davies, 1989:17).   

 

Volgens die relasieteorie is die kind huiwerig om betrokke te raak by persone en 

situasies waartoe hy nie aangetrokke voel nie. Die polariteits-effek bepaal dat waar 

positiewe belewing vir die kind as aansporing dien om betrokke te wees by ’n 

aktiwiteit, ’n negatiewe belewing die kind sal wegstoot vanaf die aktiwiteit (Vrey, 

1993:22).  

 

2.6.2.1 FAKTORE WAT AANLEIDING GEE TOT ’N NEGATIEWE SPORT-

BELEWENIS BY KINDERS 

  Die volgende gedeelte van die literatuurstudie sal gewy word aan die ontleding van 

die faktore wat lei tot die onstaan van ’n negatiewe sportbelewenis by die kind. 

Verprofessionalisering (professionalisation) van sport vir kinders, vroeë spesialisering 

en ’n oordrewe klem op die wenmotief sal in meer besonderhede bespreek word. 

  

a)  Wanneer sport vir kinders ’n professionele baadjie kry     

Die doel van professionele sport is om te vermaak en om geld te maak. Professionele 

sport is in wese produk-georiënteerd, met oorwinnings as effektiewe bemarkers van 

die produk (sport). Aangesien professionele sport ’n belangrike rol in die 

vermaaklikheidsbedryf speel, kan daar nie werklik fout gevind word met hierdie 

produk-georiënteerde benadering nie. Die probleem ontstaan egter wanneer 

volwassenes sport vir kinders met ’n professionele mentaliteit benader. Een van die 

vinnigste maniere om pret uit aktiwiteite te haal, is om kinders soos professionele 

deelnemers te behandel (Smoll, 2001:151). Ouers spandeer al hoe meer geld aan 

kinders se sport en nou dat die moontlikhede daar is om ’n loopbaan in sport te 

beoefen, wil dit voorkom of hierdie ouers dividende op hul beleggings verwag (Davis, 

Kimberly & Ebony, 2000:74). Omdat sportdeelname ’n vorm van spel is vir die kind, is 

dit nie veronderstel om vir hom soos werk te voel nie (Atkin, 1998:15-16). Alhoewel 

waardes soos toewyding en deursettingsvermoë wel by die kind gekweek behoort te 



 31

word sodat dit in die toekoms na die werkplek oorgedra kan word, is dit nie 

veronderstel om in die pad van die kind se reg om pret te hê, te staan nie. Die basiese 

reg van die jong sportdeelnemer om ’n positiewe sportbelewenis te hê, behoort 

volgens Smoll (2001:151) nie geïgnoreer te word nie.  

 

b)  Vroeë spesialisering  

Wanneer ouers oortuig is dat hul kind ’n kans staan om uit te blink in ’n spesifieke 

sportsoort, wil hulle hom so vroeg as moontlik daaraan blootstel, sodat hy ’n 

voorsprong bo ander kinders kan hê. Heel dikwels is ouers daarvan oortuig dat die 

kind se prestasie op ‘n vroeë ouderdom ‘n definitiewe voorspeller van latere prestasie 

is. Dit is egter ook moontlik dat die kind wat laat ontwikkel, die vroeë ontwikkelde kind 

in die proses kan verby steek (Wolcott, 1995:17). Sommige kundiges is van mening 

dat blootstelling aan ’n verskeidenheid van sportsoorte ’n emosioneel belonende 

praktyk vir die jong kind kan wees. Die kind behoort volgens hierdie siening tydens sy 

pre-puberteitsfase aangemoedig te word om aan verskillende sportsoorte deel te 

neem en eers daarna te spesialiseer. Die intensiteit waarmee die jong kind aan sport 

deelneem, behoort van so aard te wees dat die kind steeds geleentheid gegun word 

om sosiale, akademiese en persoonlike vaardighede te ontwikkel (Anderson, 2002:30; 

Bar-or, 1996:92).   

 

Sportmanne wat op internasionale vlak deelneem, blyk al hoe jonger te word. Hierdie 

tendens impliseer dat kinders op ’n al hoe jonger ouderdom ernstig begin te oefen. Dit 

word dikwels verkondig dat die kind slegs die vaardighede wat nodig is om op ’n hoë 

vlak deel te neem, sal kan bemeester indien hy baie vroeg met sulke oefeninge begin. 

Die voormalige Sowjet Unie se sukses met blootstelling van jong atlete, word dikwels 

as motivering vir vroeë spesialisering voorgehou. Tog wys onlangse navorsing vanuit 

hierdie sportmoondheid dat vroeë spesialisering slegs gelei het tot besondere 

prestasies van kinders tot op sestienjarige ouderdom, waarna die atlete se prestasie 

afgeplat en in meeste gevalle gelei het tot vroeë onttrekking aan sport. Die 

Internasionale Federasie vir Sportgeneeskunde het voorts verklaar dat daar geen 

sielkundige of opvoedkundige regverdiging vir die blootstelling van jong kinders aan 

intensiewe oefenmetodes is nie (Anderson, 2002:31). Faktore soos motivering en 
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kinders se unieke tempo van ontwikkeling lei daartoe dat baie van hulle oor ’n tydperk 

slegs gemiddeld presteer in ’n sportsoort waarin hulle twee jaar tevore uitsonderlik in 

vertoon het. 

 

Vroeër in hierdie hoofstuk (sien 2.5.2) is dit gestel dat die kind in sy pre-adolessensie 

meer geneig tot ’n taakbetrokke benadering tot sportdeelname sal wees. Een van die 

probleme met vroeë spesialisasie is dat ouers van die jong kind verwag om 

kompeterend ingestel te wees, omdat hy reeds oor die fisiese vaardighede wat nodig 

is om te presteer, beskik (Wolff & Menez, 2003:21). Die jong kind word op so ’n wyse 

gedwing om in ’n egobetrokke klimaat deel te neem. Wanneer die kind reeds voor 

twaalfjarige ouderdom in een sportsoort begin spesialiseer, is ’n moontlike 

eindresultaat dat sy selfbeeld afgebreek word, wat weer daartoe sal lei dat uitbranding 

van die jong deelnemer ‘n realiteit kan word volgens (Wolcott, 1995:18).  

 

c)  Die oorbeklemtoning van die wenmotief  

Die oorbeklemtoning van die wenmotief word deur Cox (2002:386) gesien as een van 

die hoofredes vir die ontwikkeling van ’n negatiewe sportbelewenis by die kind. Die 

negatiewe effek van ’n oordrewe fokus op die wenmotief is volgens LeUnes en Nation 

(2002:349) vervat in die invloed wat hierdie oorbeklemtoning op die ouer, die afrigter 

en die kind het. Oorbeklemtoning van die wenmotief kan daartoe lei dat afrigters druk 

op jong deelnemers plaas om te presteer, dat ouers aggressief optree en dat kinders 

angstigheid toon. Wanneer kinders druk vanaf hul ouers, hul afrigters en hul 

spanmaats ervaar om te presteer, mag dit daartoe lei dat hulle sportdeelname as 

negatief beleef.  

 

Die oorbeklemtoning van die wenmotief lei volgens Davies (1989:17) tot ’n negatiewe 

sportbelewenis by die jong kind wanneer dit sy fisiese vaardigheidsontwikkeling 

belemmer. Indien die wenmotief onnodig sterk beklemtoon word, kan dit gebeur dat 

die kind so besorg is oor wen dat hy eerder veilig speel en nie bereid is om te waag 

nie. In so ’n geval word die gevaar geloop dat die kind se natuurlike talent verberg 

word, wat weer tot die ontstaan van frustrasie kan lei. ‘n Verdere negatiewe gevolg 

van die oorbeklemtoning van die wenmotief is dat kinders nie genoeg speelkans 
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tydens wedstryde kry nie. Afrigters is soms so besorg oor die behaling van ’n 

oorwinning, dat hulle verkies om gedurende die hele wedstryd met hul beginspan te 

volhard. Die kind wat op die reserwebank sit, word in so ’n geval die geleentheid 

ontneem om blootstelling aan die wedstrydsituasie te kry. Die kans dat hierdie kind ’n 

negatiewe belewenis gaan ontwikkel, is dus groter. ’n Derde moontlike gevolg van die 

oordrewe klem wat op wen geplaas word, is negatiewe gedrag deur ouers. Docheff en 

Conn (2004:35) meld dat ouers kinders van ’n positiewe sportbelewenis ontneem 

wanneer dit in hul gedrag duidelik na vore kom dat die waarde van wen 

oorbeklemtoon word. Smoll (2001:152) noem ten slotte dat hierdie “wen is alles” 

benadering, jong deelnemers die geleentheid ontneem om vaardighede aan te leer, 

om deelname te geniet en om emosioneel en sosiaal te ontwikkel. 

   

Gevaartekens wat wys op die oorbeklemtoning word vervolgens ondersoek. Eerstens 

word wen as té belangrik geag wanneer kameraadskap met die opponent as ’n teken 

van swakheid gesien word, of wanneer ’n glimlag gesien word as ’n teken van ’n 

gebrek aan kompeterendheid. ’n Tweede gevaarteken is wanneer atlete of 

sportmanne aangesê word om onregverdige voordeel uit ’n opponent te put. Derdens 

word wen te belangrik wanneer atlete aangemoedig word om te kul of geïntimideer 

word om te wen. Laastens is dit duidelik dat wen oorbeklemtoon word wanneer dit 

belangriker geag word om wedstryde te wen as om vriende te maak en om respek, 

selfvertroue, vaardighede, gesondheid en eiewaarde te bekom (Smoll, 2001:152).  

 

2.6.2.2 GEVOLGE VAN NEGATIEWE SPORTBELEWENIS 

Daar sal in die volgende deel van die literatuurstudie gefokus word op vier moontlike 

negatiewe uitkomste wanneer oordrewe klem geplaas word op kompetisie en die 

belangrikheid van wen tydens sport vir jong kinders, naamlik gebrek aan gesonde 

sportmanskap, onttrekking aan deelname, kompetisie-angs en uitbranding (burnout). 

 

a) ’n Gebrek aan gesonde sportmanskap 

Insidente van swak sportmangees tydens kinders se sportdeelname kom volgens 

Spaid (1997:17) wyd voor. Swak sportmanskap onder kinders word aangetref in die 
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vorm van blatante vuilspel, klein moedswillige oortredings, onsmaaklike of snedige 

opmerkings teenoor opponente en onwilligheid om die teenstanders geluk te wens na 

afloop van ‘n kragmeting. Die toename in swak sportmanskap by kinders hou volgens 

Cary et al. (2004:6) direk verband met die toename in negatiewe en aggressiewe 

gedrag van ouers. Kinders blameer makliker die skeidsregter vir dit wat verkeerd 

gegaan het, aangesien dit die voorbeeld is wat hulle van hul ouers ontvang. White 

(1997:9) is van mening dat die oorbeklemtoning van die wenmotief en die 

gepaardgaande afskeep van morele vaardighede daartoe aanleiding gee dat kinders 

‘n gebrek aan selfrespek en verantwoordelikheid openbaar. Wanneer wen 

oorbeklemtoon word, word kinders die geleentheid ontneem om gesonde waardes en 

houdings aan te leer.  

 

b) Onttrekking aan sportdeelname 

Wanneer jong sportmanne besluit om ’n spesifieke sportsoort vaarwel te roep, behoort 

organiseerders, afrigters en ouers indringend ondersoek in stel na die redes daarvoor. 

Cox (2002:112) lys die vyf mees algemene redes waarom kinders aan sportdeelname 

onttrek as volg: 

• Deelname is nie meer pret nie; 

• Kinders voel dat hulle niks nuuts leer nie; 

• Kinders voel dat hulle nie oefening kry nie; 

• Hulle ervaar ’n gebrek aan opwinding en uitdagings; 

• Kinders voel dat hulle nie vriende maak nie. 

Bogenoemde lys van redes vir onttrekking aan deelname behoort egter deeglik 

ontleed te word. Aangesien die verlies aan die genotbelewing deur die meeste studies 

(Cox, 2002:392; Kidman, McKenzie & McKenzie, 1999:28; Lindner & Johns, 1991:24) 

bevind is as die hoofrede vir onttrekking aan deelname, behoort meer aandag aan die 

redes vir die afname in die belewing van genot gegee te word.  

 

In die eerste plek lei die druk en spanning wat met sportdeelname gepaard gaan 

wanneer die wenmotief oorbeklemtoon word, volgens LeUnes en Nation (2002:349) 

tot ’n afname in genotbelewing. Hierdie spanning en druk het ’n negatiewe invloed op 

die kind se intrinsieke motivering, asook op die positiewe belewenis van ’n aktiwiteit. 
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Die oorbeklemtoning van die wenmotief lei volgens Rees en Miracle (2000:283) 

dikwels daartoe dat deelnemers in konflik met spanlede kom. Hierdie konflik lei verder 

tot ’n afname in die belewing van genot. Onaangename ervarings tydens 

sportdeelname kan as ’n verdere faktor genoem word wat daartoe lei dat die belewing 

van genot vir die kind verlore gaan. Volgens Ellis et al. (2004:27) roep sewentig 

persent van Amerikaanse jeug buitemuurse sportaktiwiteite teen dertienjarige 

ouderdom vaarwel as gevolg van onaangename ervarings wat hulle in sport teëgekom 

het. Daar word verder vermeld dat een uit twee deelnemers genoem het dat daar 

tydens kompetisies op hulle geskree is en dat hulle beledig is. Lord (2000:59) meld 

dat ‘n ontstellende hoeveelheid kinders kan getuig van geleenthede waar hulle 

rondgestamp is op die sportveld.  

 

Die rede vir die kind se onttrekking aan deelname behoort volgens Cashmore 

(2003:91) ook buite die kind se belewenis tydens sportdeelname gesoek te word. 

Kinders besluit soms om deelname aan ’n spesifieke sportsoort te staak omdat hulle 

ander belangstellings ontwikkel, en as gevolg van die feit dat oefentye bots met ander 

aktiwiteite. Ander staak weer deelname omdat hulle van mening is dat die afrigter net 

sekere gunsteling spelers vir die span kies en omdat die afrigter volgens hulle nie ’n 

goeie leermeester is nie (Moran, 2004:250). 

 

c) Kompetisie-angs  

Stres is deel van sport, ook kinders se sport. Die jong kind beleef sportdeelname 

dikwels as senutergend. Wanneer stres en angs egter die kind se sportbelewenis 

negatief beïnvloed, behoort volwassenes aandag daaraan te gee. Kompetisie-angs 

word deur LeUnes en Nation (2002:357) gedefinieer as ’n negatiewe emosionele 

toestand waartydens die kind onbevoeg voel om aan die eise van ’n kompetisie of 

wedstryd te voldoen. Passer (in LeUnes & Nation, 2002:357) het gevind dat ouers en 

afrigters ’n groot rol speel in die negatiewe verwagting wat by kinders ontstaan voor ’n 

wedstryd of kompetisie. Onrealistiese hoë verwagtings wat deur volwassenes gestel 

word, is volgens Anshel en Delany (2001:16) een van die groot oorsake van 

kompetisie-angs by kinders. Indien die kind dan vind dat hy nie aan die verwagtinge 

kon voldoen nie, vind ’n negatiewe evaluasie van atletiese vermoë plaas en word die 
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kind se selfbeeld negatief beïnvloed. Die kans dat die kind selfs meer angstig tydens 

daaropvolgende kompeterende situasies sal wees, is in so ’n geval groot. Jonger 

kinders is meer blootgestel aan stres wat met sport verband hou as ouer deelnemers 

(Andersen, 2000:33). Die rede hiervoor is dat jonger kinders oor minder 

intrapersoonlike vaardighede beskik en omdat hulle meer geneig is om foute tydens 

deurslaggewende oomblikke te maak as ouer kinders. Jonger kinders sal dus meer 

geneig wees om sport as ‘n bron van stres en angs te beskou. Dit kan veroorsaak dat 

die pret en afwagting waarmee hulle aanvanklik deelname begin het, verdwyn 

(Humphrey, 2003:34-36).  

  

Daar is verskeie faktore wat lei tot die ontstaan van kompetisie-angs by die jong kind 

wat verband hou met die verwagtings wat deur volwassenes geskep word. Hierdie 

faktore sluit in die beklemtoning van die wenmotief, druk om te presteer, waargenome 

vermoë en ’n negatiewe belewenis indien die uitkoms van ’n kompetisie of wedstryd 

ongunstig is (Holt & Mandigo, 2004:17; LeUnes & Nation, 2002:354). Vrees vir 

mislukking lei dikwels tot kompetisie-angs, veral by die deelnemer wat hoë standaarde 

aan homself stel en neig om perfeksionisties te wees (Cashmore, 2003:24). Die 

deelnemer wat onseker is van sy eie vermoëns, sal ook meer geneig wees om 

gespanne voor of tydens ’n wedstryd of kompetisie te wees (Moran, 2004:78). Cox 

(2002:197) maak die bewering dat ’n vrees vir fisiese beserings en die ontwrigting van 

’n atleet se roetine voor ’n kompetisie verder kan bydra tot kompetisie-angs.   

 

Kompetisie-angs kan volgens Davies (1989:72) grootliks vermy word indien die fokus 

van jeugsport op genot en op die aanleer van vaardighede is. Omdat die fokus selde 

hierop val, word heelwat kinders in sport aangetref wat uitgebrand is as gevolg van die 

sielkundige eise wat kompeterende sport aan hulle stel. Wanneer kinders ook in 

oefeninge aan spanningsvolle situasies blootgestel word, word onnodige stres geskep 

wat weer die kind se selfvertroue kan ondermyn.  

 

d) Uitbranding (Burnout) en Uitputting (Staleness)    

Die psigologiese stres wat intensiewe sportdeelname tot gevolg het, kan lei tot 

uitputting en uitbranding. Dit is volgens Martens (in Cahill & Pearl, 1993:9) veral die 
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geval wanneer sulke stres oor ’n lang tydperk duur. Daar behoort volgens Raglin en 

Wilson (in Hanin, 2000:192) ’n onderskeid getref te word tussen uitputting en 

uitbranding. Uitputting kom voor as gevolg van die sportdeelnemer se onvermoë om 

by te hou by strawwe oefenskedules. Uitputting word veral aangetref by deelnemers 

van sportsoorte waar uithouvermoë ’n belangrike bepaler van sukes is. Uitputting kan 

’n affektiewe, fisiologiese en ook psigologiese reaksie op ooroefening wees. Die 

toestand word gekenmerk deur ’n afname in die immuunsisteem, uitputting tydens 

oefeninge, ’n verlies aan spierkrag en ’n verandering in die atleet se persepsie van 

maksimum uithouvermoë. Alhoewel depressie simptomaties van uitputting en 

uitbranding kan wees, word die gemoedsveranderings by uitputting geassosieer met 

ooroefening. Uitputting en uitbranding kan volgens Williams (2001:445) ter gelykertyd 

by ’n sportdeelnemer voorkom.  

 

Uitbranding word deur Cashmore (2003:42) gedefinieer as ’n toestand van fisiese en 

emosionele uitputting, die afname in positiewe belewenis van sport en die 

gepaardgaande afname in sportprestasie. Die sportdeelnemer wat té intensief, té hard 

en té lank aan iets werk waaraan hy baie toegewyd is, neig om aan uitbranding te ly 

(Henschen, 2001:446). Persone wat perfeksionisties en egobetrokke is, en wat ’n 

gebrek aan selfgeldende vaardighede het, is voorts meer geneig om aan uitbranding 

te ly. Die mate waarin die sportdeelnemer daarin slaag om oefenstres te hanteer, sal 

volgens Hardy, Jones en Gould (1996:95) bepaal of hy aan uitbranding gaan ly. 

Deelnemers wat van ’n jong ouderdom af ’n sportsoort beoefen, bestee gewoonlik 

baie tyd en energie daaraan en maak in die proses heelwat opofferinge. Wanneer 

sportdeelname negatief deur die deelnemer beleef word, is oefeninge en kompetisies 

nie meer genotvol nie en kan twyfel by die individu onstaan of die opofferinge die 

moeite werd was. As gevolg van tyd en moeite wat in die sportsoort belê is, voel die 

individu dat tou opgooi nie werklik ’n opsie is nie. So ’n deelnemer, wat jare se 

ernstige verbintenis met ’n spesifieke sportsoort gehad het, het min ander 

belangstellings ontwikkel en keuses van loopbane of stokperdjies is dus vir hom 

beperk. Wanneer ’n sportman vasgevang voel binne een sportsoort, vind uitbranding 

dikwels plaas. Die gevolg van uitbranding is dikwels onttrekking aan sportdeelname, 

omdat die individu atleet nie langer met die ooreising kan leef nie (Cox, 2002:398; 

Kew, 1997:74; Plug, Louw, Gouws & Meyer, 1997:390).  Ander gevolge van 
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uitbranding sluit in fisiese en emosionele moegheid in, die ontwikkeling van ’n 

negatiewe selfkonsep, ’n negatiewe ingesteldheid teenoor werk en teenoor ander 

mense, asook ’n gebrek aan energie en doelgedrewenheid  (Henschen, 2001:446; 

Lindner & Johns, 1991:23).      

      

2.7 GEVOLGTREKKING 

Die inhoud van hierdie hoofstuk is eerstens gewy aan die ondersoek na die aard van 

die jong kind se belewing binne sy leefwêreld soos dit deur die relasieteorie 

uiteengesit word. Die ontstaan van die polariteitseffek is ondersoek, asook die 

wederkerige effek wat tussen betrokkenheid, belewing en betekenisgewing bestaan. 

Die kind se deelname aan sport is hierna ondersoek, met spesifieke verwysing na die 

redes waarom die kind aan sport deelneem, sowel as na die voordele wat 

sportdeelname vir die kind inhou. Die invloed wat ouers en afrigters op die kind se 

sportbelewenis het, is in die lig van hul doel-oriëntasie beoordeel. Daar is onder 

andere bevind dat wanneer ouers en afrigters ’n taakbetrokke benadering tot 

sportdeelname volg, dit bydra tot ’n positiewe sportbelewenis by die kind. Dit het 

voorts aan die lig gekom dat die vestiging van ’n positiewe selfbeeld, sowel as die 

ondersteuningsbasis van die kind, belangrike faktore is wat bydra tot ’n positiewe 

sportbelewenis. Tydens die ondersoek na die faktore wat lei tot die ontstaan van ’n 

negatiewe sportbelewenis, is bevind dat die verprofessionalisering van kinders se 

sport, vroeë spesialisering en die oorbeklemtoning van die wenmotief die kind se 

belewenis van sportdeelname negatief kan beïnvloed.  Laastens is vasgestel dat die 

gebrek aan gesonde sportmanskap, onttrekking aan deelname, kompetisie-angs en 

uitbranding/uitputting die vernaamste gevolge van ’n negatiewe sportbelewenis by die 

kind is.     
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HOOFSTUK 3 
 

NAVORSINGSONTWERP EN –METODOLOGIE 
 
3.1 INLEIDING 

Die doel van hierdie hoofstuk is om teen die agtergrond van die voorafgaande 

literatuurstudie, ’n plan van aksie daar te stel sodat die navorsingsvraag, soos gestel 

in Hoofstuk 1, ondersoek en beantwoord kan word. Dit sal gedoen word aan die hand 

van die volgende: 

• Navorsingsdoel 

• Navorsingsmetode 

• Insameling van data 

• Navorsingsgroep 

• Analisering en interpretasie van navorsingsresultate 

• Etiese oorwegings 

 

3.2 NAVORSINGSDOEL 

Die doel van sosiale navorsing kan volgens Neuman (2000:21) in drie wye groepe 

ingedeel word wat gebaseer is op dit wat die navorser wil bereik – verkenning van ’n 

nuwe onderwerp, beskrywing van ’n sosiale verskynsel, of verduidelik waarom iets 

plaasvind. Alhoewel al bogenoemde doelwitte gedeeltelik deel van ’n spesifieke studie 

kan wees, is daar gewoonlik een van hierdie drie wat dominant is. Elkeen van die drie 

benaderings word vervolgens kortliks bespreek, waarna aangedui sal word watter een 

dominant in hierdie studie gaan wees.   

 

Verkennende navorsing word gebruik wanneer ’n navorser ’n nuwe tema wil verken. 

Die doel hier is om spesifieke navorsingsvrae te formuleer. Verkennende navorsing 

bring selde duidelike antwoorde na vore. Verkennende navorsers maak dikwels van 

kwalitatiewe navorsingsmetodes gebruik, omdat kwalitatiewe navorsing meer 

toeganklik is vir die gebruik van ’n verskeidenheid van metodes en ontdekking van 

nuwe temas (Neuman, 2000:21). Beskrywende navorsing ondersoek weer spesifieke 
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besonderhede van ’n situasie, sosiale opset of verhouding. Beskrywende en 

verkennende navorsing het baie in gemeen en oorvleuel heelwat in die praktyk. 

Beskrywende navorsing bied egter ’n meer spesifieke prentjie van tipes persone of 

van sosiale aktiwiteite. Beskrywende navorsers is dus meer gemoeid met die 

beskrywing van hoe sake staan as om te ondersoek waarom sekere gebeurtenisse 

plaasvind. Beskrywende navorsers gebruik veral vraelyste, veldnavorsing, 

inhoudsanalise en histories-vergelykende data (Neuman, 2000:21). Verduidelikende 

navorsing het ten doel om die “hoekom”-vraag te beantwoord. Dit bou op verkennende 

en beskrywende navorsing en is spesifiek geïnteresseerd om die oorsake en redes vir 

’n verskynsel te ondersoek. Verduidelikende navorsing toets ’n teorie en beoog om die 

toerie se verduideliking te verryk. Dit het ten doel om ’n bestaande teorie op ’n nuwe 

tema toe te pas (Leedy & Ormond, 2005:3).   

 
In hierdie spesifieke studie gaan meerendeels gebruik gemaak word van beskrywende 

navorsingsmetodes. Die navorser beoog om meer inligting in te win oor die jong kind 

se sportbelewenis. Voorts word beoog om vas te stel hoe seuns se belewenis verskil 

van dié van meisies, asook hoe kinders wat aan een sportsoort deelneem se 

belewenis verskil van dié van kinders wat aan twee of meer sportsoorte deelneem. 

Die navorser beoog verder om die belewenis van intensiewe sportdeelname van 

kinders wat aan individuele sportsoorte deelneem te vergelyk met kinders wat aan 

spansporte deelneem se belewenis. Laastens is dit die doel van hierdie studie om 

ondersoek in te stel na hoe die ouers en afrigters se opvatting oor hul kinders se 

belewenis van intensiewe sportdeelname vergelyk met die kinders se belewenis van 

intensiewe sportdeelname.  

 

3.3 NAVORSINGSMETODE 

Die doelwitte van ’n spesifieke navorsingsprojek dui volgens Creswell (2003:153) die 

weg aan wat gevolg behoort te word wanneer daar oor die navorsingsmetode besluit 

word. Die primêre doelwit van hierdie studie is om die sportbelewenis van die jong 

kind te ondersoek. Om daardie rede is besluit om van beskrywende 

navorsingsmetodes gebruik te maak. Opnamenavorsing as navorsingsmetode is 

volgens Babbie (2001:238) toepaslik indien ’n navorser ’n beskrywende studie wil 
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uitvoer. Die rede hiervoor is omdat dit beskrywende afleidings oor ’n populasie kan 

maak. Opnamenavorsing word hoofsaaklik gebruik in studies waar individue die 

eenheid van analise uitmaak.  

 

Die besluit om opnamenavorsing as navorsingsmetode vir hierdie studie te gebruik, 

spruit uit die voordele wat daaraan verbonde is. Opnamenavorsing is eerstens die 

mees geskikte metode wanneer navorsers daarin belangstel om oorspronklike data in 

te samel wat ’n groep beskryf wat te groot is om direk waar te neem. ’n Noukeurig 

saamgestelde waarskynlikheidsteekproef kan aan die navorser ’n groep respondente 

verskaf wie se eienskappe gebruik kan word om ’n groter populasie te beskryf. Daarby 

behoort vraelyste wat omsigtig saamgestel is, data in ’n konstante vorm vanaf al die 

respondente aan die navorser te voorsien (Babbie, 2001:238). Aangesien die 

navorser beoog om die sportbelewenis van laerskoolleerders wat intensief aan sport 

deelneem te ondersoek, is gemeen dat opnamenavorsing geskik is as 

navorsingsmetode. ’n Verdere voordeel verbonde aan opnamenavorsing is dat dit ’n 

uitstekende metode is om houdings en oriëntasies van groot groepe te meet. Neuman 

(2000:247) meld dat opnames meer inligting aangaande mense se gedrag, opinies, 

eienskappe, verwagtinge en kennis kan verskaf. Met hierdie studie word beoog om die 

jong kind se belewenis van intensiewe sportdeelname te ondersoek. Nie alleen word 

beoog om die kind se perspektief te ondersoek nie, maar is dit ’n verdere oogmerk om 

dit met die persepsie van die ouer en die afrigter te vergelyk.   

 

Wanneer die navorser opnamenavorsing oorweeg, is dit noodsaaklik om vas te stel 

watter ontwerp gebruik gaan word vir die opname. Die navorser moet gewoonlik die 

keuse maak tussen ’n dwarssnitopname en ’n longitudinale metode. Wanneer van ’n 

dwarssnitopname gebruik gemaak word, word data op een tydstip ingesamel vanaf ’n 

steekproef wat ’n groter groep op daardie tydstip verteenwoordig. Hierdie ontwerp vir 

opnames is volgens Babbie (1990:56) geskik vir beskrywende studies. Longitudinale 

opname studies maak weer voorsiening vir data-ontleding oor ’n langer tydperk. Data 

word dan oor ’n verloop van tyd ingesamel en die verskille word dan beskryf en 

verduidelik. Vir die doel van hierdie studie beoog die navorser om van die 

dwarssnitmetode gebruik te maak. Daar word dus beoog om data oor ’n relatiewe kort 

tydperk in te samel.    
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3.4 INSAMELING VAN DATA 

Opnamenavorsing maak volgens Creswell (2003:155) hoofsaaklik gebruik van vier 

moontlike metodes van data-insameling: selftoepasvraelyste, onderhoude, 

gestruktureerde hersiening van rekords (finansieel, medies) en gestruktureerde 

waarneming. Vir die doel van hierdie studie is besluit om van ’n selftoepasvraelys 

gebruik te maak. Selftoepasvraelyste kan direk aan respondente gegee word of dit 

kan aan hulle gepos word sodat hulle dit kan invul en terug pos. Selftoepasvraelyste is 

volgens Neuman (2000:271) die mees ekonomiese manier om data te bekom en kan 

deur slegs een navorser behartig word. Die voordeel daaraan verbonde om vraelyste 

aan respondente te pos is dat dit anonimiteit verhoog en dat dit navorsersydigheid 

uitskakel.  

 

Wanneer vraelyste gepos word, is daar egter ’n aantal nadele wat ter sprake kom. 

Een van die grootste nadele verbonde aan vraelyste wat gepos word, is dat mense 

dikwels nie sulke vraelyste voltooi en terugstuur nie. Baie vraelyste word binne twee 

weke voltooi en teruggestuur, terwyl ander maande kan neem om terug te kom, indien 

dit wel teruggestuur word. ’n Verdere nadeel van vraelyste wat gepos word, is dat die 

navorser geen beheer het oor die omstandighede waaronder ’n vraelys voltooi word 

nie. Daarby is die navorser ook nie teenwoordig om moontlike onduidelikhede uit te 

skakel of om half-voltooide of onvoltooide vrae uit te wys nie. Voorts het die navorser 

nie die voordeel om deelnemers waar te neem terwyl hulle die vraelyste voltooi nie en 

kan hulle ook nie meer inligting aangaande die tyd en plek waar die vraelys voltooi is 

verskaf nie. Wanneer vraelyste gepos word, is die navorser beperk in die soort vrae 

wat gestel kan word. Vrae waar visuele media benodig word, oop vrae en komplekse 

vrae verskaf probleme indien die navorser nie teenwoordig is nie (Neuman, 

2000:272). Dit is met die genoemde nadele van geposte vraelyste in gedagte dat die 

navorser besluit het om vraelyste direk aan deelnemers te oorhandig en beoog om 

teenwoordig te wees terwyl hulle die vraelys voltooi. Die nadeel hiervan is egter dat dit 

tydrowend kan wees en daarom die aantal respondente kan beperk.              

 

Wanneer ’n vraelys gebruik word om inligting in te samel, is dit belangrik om te let op 

die soort vrae wat gebruik word. Vervolgens word twee soorte vrae, naamlik oop en 
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geslote vrae, tesame met die voor- en nadele van geslote vrae, bespreek. Volgens 

Neuman (2000:260) word daar lank reeds gedebatteer oor die kwessie van oop en 

geslote vrae in opnamenavorsing. ‘n Oop vraag gee aan die respondent die 

geleentheid om enige soort antwoord te gee. ‘n Geslote vraag gee aan die respondent 

vaste antwoord-opsies wat gewoonlik in keuse vorm aangebied word. Elke vorm van 

vraagstelling het voordele sowel as nadele.  

 

Voordele verbonde aan geslote vrae sluit die volgende in (Botha, 2000:155; Neuman, 

2000:260): 

• Vrae word vinnig en maklik beantwoord; 

• Die antwoorde van verskillende respondente kan maklik vergelyk word; 

• Verwerking en analise van data is makliker, gouer en meer ekonomies; 

• Die opsies van antwoorde skakel onsekerheid oor vrae in ‘n groot mate uit; 

• Die kans is groter dat respondente oor sensitiewe onderwerpe sal rapporteer; 

• Daar is minder irrelevante of verwarrende vrae; 

• Respondente wat minder geletterd of ‘n laer opleidingsvlak behaal het word nie 

benadeel nie; 

• Die aard, voorkoms en omvattendheid van ‘n fenomeen kan betekenisvol 

nagevors word.     

 

Nadele verbonde aan geslote vrae sluit onder meer die volgende in (Botha, 2000:155; 

Neuman, 2000:260): 

• As gevolg van oorvereenvoudiging kan belangrike inligting verlore gaan; 

• Die samestelling van vrae vereis groter insette van die navorser; 

• Respondente word gedwing om keuses te maak wat hulle nie noodwendig sou nie 

en om simplistiese antwoorde op komplekse vrae te gee; 

• Respondente wat nie ‘n opinie oor of kennis van ‘n onderwerp het nie word 

gedwing om steeds te antwoord; 

 

Neuman (2000:260) is van mening dat dit nie ter sake is watter formaat die beste is 

nie, maar eerder watter formaat toepaslik is vir die doel van die navorsing en met die 

beperkings van die studie in gedagte. Omdat die respondente van hierdie studie jong 
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kinders is wat steeds in die laerskool is, is daar op die gebruik van geslote vrae 

besluit.    

     

3.5 DIE MEETINSTRUMENT 

Die literatuurstudie dien buiten die daarstelling van ‘n grondige teoretiese raamwerk 

en agtergrond vir die navorsingstudie, ook as metode van data-insameling. Die 

navorser is deurentyd bewus van die interaksie tussen die literatuurstudie en die 

navorsingsproses as sulks (Creswell, 2003:27).  Die literatuurstudie het dus ‘n 

waardevolle bydrae te lewer ten opsigte van die fokus tydens die data-

insamelingsproses, asook die sinvolle verwerking van die data (Neuman, 2000:446). 

Tydens die literatuurstudie gedoen in Hoofstuk 2, het die navorser tot die 

gevolgtrekking gekom dat daar ‘n leemte bestaan in die bewustheid oor hoe kinders 

intensiewe sportdeelname beleef. Die Sport Competition Anxiety Test (SCAT) is in 

1977 deur Martens ontwikkel, wat kompetisie-angs as ’n persoonlikheidstrek meet 

(Potgieter, 2003:52). In 1990 het Martens die Competitive State Anxiety Inventory 

(CSAI-2) ontwikkel, ’n situasie-angs toets vir sport. Hierdie vraelys konsentreer op die 

multidimensionele aard van angs tot ’n sekere mate deur skale vir somatiese angs, 

kognitiewe angs en selfvertroue in te sluit. Antwoorde vir elke item is op ’n Likert-skaal 

wat strek van 1 (glad nie) tot 4 (baie). Voorbeelde van items is: 

Ek is bekommerd oor hierdie kompetisie. 

My liggaam voel gespanne. (Martin & Hall, 1997:435; Potgieter, 2003:52) 

 

Die vraelyste wat hierbo vermeld is, meet die atleet/speler se angs, maar ondersoek 

nie verder hoe sport in geheel deur die atleet/speler beleef word nie. Tydens hierdie 

ondersoek kon daar in die literatuur nie ‘n vraelys opgespoor word wat op die vlak van 

laerskool leerders alle aspekte van belewenis van sportdeelname dek nie. Aangesien 

dit een van die doelwitte van hierdie studie is om spesifiek ondersoek in te stel na hoe 

die kind sy sportdeelname beleef, het die navorser dit nodig geag om ’n 

Sportbelewenis Vraelys (sien Bylae A tot C) saam te stel.  

 

Om ’n vraelys op te stel wat kinders se belewenis van intensiewe sportdeelname 

meet, sou dit eers nodig wees om al die onderskeie dimensies van sport vir kinders 
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soos in die literatuurstudie uitgelig, deeglik te bestudeer. Tydens die literatuurstudie 

(sien afdeling 2.6) is gekyk na moontlike positiewe sowel as negatiewe 

sportbelewenisse wat die kind kan hê. Dit het aan die lig gekom dat ’n positiewe 

sportbelewenis direk verband hou met ’n kind se suksesbelewing in sport en ’n 

positiewe selfsiening wat daarmee gepaard gaan. Faktore wat daartoe aanleiding gee 

dat kinders ’n negatiewe belewenis van sport ontwikkel, is ook tydens die 

literatuurstudie ondersoek. Dit was die bevinding dat vroeë spesialisering, 

oorbeklemtoning van die wenmotief, druk om te presteer en geneigdheid van 

volwassenes om jong sportpersone soos professionele deelnemers te behandel, 

daartoe aanleiding gee dat kinders sportdeelname negatief beleef. ’n Ondersoek na 

die gevolge van ’n negatiewe belewenis van sportdeelname het aan die lig gebring dat 

’n gebrek aan gesonde sportmanskap, kompetisie-angs, onttrekking aan deelname en 

uitbranding/uitputting die vernaamste gevolge van ’n negatiewe sportbelewenis is. Dit 

is vanuit hierdie bevindinge wat die navorser ses hoofafdelings van negatiewe 

belewenis van sportdeelname geïdentifiseer het: 

• Afdeling 1: Ervaring van  genot 

• Afdeling 2: Prestasiedruk 

• Afdeling 3: Kompetisie-angs 

• Afdeling 4: Swak sportmanskap 

• Afdeling 5: Toeskouergedrag 

• Afdeling 6: Onttrekking aan deelname 

 

Vanuit elke hoofafdeling, met inagneming van die literatuurinhoud van Hoofstuk 2, is 

die vrae vir die vraelys saamgestel. Afdeling 1 (Ervaring van genot) se vrae het ‘n 

positiewe lading, terwyl afdelings 2-6 se vrae almal negatiewe ladings het. Aan die 

vrae wat handel oor ervaring van genot is ‘n positiewe lading toegeken en is dit eerste 

geplaas sodat die vraelys met minder sensitiewe vrae begin. Soos reeds in hierdie 

hoofstuk vermeld (3.2), het die navorser besluit om van geslote vrae gebruik te maak. 

Vir elke vraag is daar vier opsies waaruit respondente kon kies, gebaseer op die 

beginsels van die Likert-skaal. Die vier opsies is as volg: Nooit, soms, gewoonlik en 

altyd.  
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Bo-aan die vraelys is kwalitatiewe invulvrae geplaas waarmee die volgende 

biografiese inligting verkry is: Ouderdom, geslag, skool, hoogste vlak van deelname, 

sportsoort waarin hoogste prestasie behaal is, en ander sportsoorte. Hierdie inligting 

word beoog vir die berekening van beskrywende statistiek. Tydens die literatuurstudie 

het dit aan die lig gekom watter belangrike rol ouers en afrigters in die sportbelewenis 

van die jong kind speel (sien afdeling 2.5). Om hierdie rede is daar besluit om die 

vraelys aan die leerders aan te pas sodat daar ook vir ouers en afrigters ’n 

Sportbelewenis Vraelys beskikbaar was. Die vraelys wat die ouers en die afrigters 

moes voltooi, sou meet hoe die ouers en afrigters dink die kind intensiewe 

sportdeelname ervaar.     

 

3.6 NAVORSINGSGROEP 

Wanneer navorsers op soek is na eksakte, statistiese beskrywings van ‘n groot 

populasie, maak hulle gebruik van waarskynlikheid steekproeftrekking. Sosiale 

navorsing vind egter dikwels plaas binne ‘n konteks wat eerder geskik is vir nie-

waarskynlikheid steekproeftrekking. Dit is soms belangrik om ‘n steekproef te 

selekteer op grond van die navorser se kennis van die populasie of die doel van die 

studie. Wanneer ‘n navorser ‘n kleiner seksie van ‘n groter populasie wil bestudeer, en 

dit die geval is dat lede van die kleiner seksie maklik geïdentifiseer kan word, maak 

die navorser van doelgerigte of oordeelkundige steekproeftrekking gebruik. Dit kan 

ook gebeur dat die keuse van deelnemers só voor-die-hand-liggend is dat daar eintlik 

geen keuse is nie, aangesien die verloop van 'n spesifieke proses die kern van die 

navorsing vorm (Babbie, 2001:178).  

 

Soos wat in Hoofstuk 1 aangedui is, beoog hierdie studie om meer lig te werp op die 

aard van die jong kind se belewing van intensiewe sportdeelname. Die deelnemers 

wat vir hierdie studie geselekteer is, is dus almal in die laerskool. Die deelnemers se 

ouderdomme wissel tussen 9 en 13 jaar. Die navorser het van multi-stadium 

steekproefsamestelling gebruik gemaak om die finale groep deelnemers te bekom. 

Creswell (2003:156) noem dat die navorser tydens multi-stadium steekproefsame-

stelling eers ‘n aanvanklike groep saamstel en dan name van individue vanuit hierdie 

groep verkry. Die navorser het laerskole op ewekansige wyse vanaf ‘n lys van skole 
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binne ‘n betrokke sportstreek in die Wes-Kaap provinsie se platteland geselekteer. 

Vanaf hierdie lys is die skole, waarin ‘n groot aantal leerders (15 of meer) wat aan 

sport op streeks- of provinsiale vlak deelneem, op ‘n doelgerigte wyse geselekteer. 

Die finale groep deelnemers het dus bestaan uit die leerders wat op streeks- of 

provinsiale vlak aan sport deelneem en wie tesame met hul ouers tot deelname aan 

die studie ingestem het, asook hierdie leerders se ouers en afrigters.    

 

3.7 ANALISERING VAN DIE NAVORSINGSRESULTATE 

Die analisering van data kan omskryf word as die proses waarin alle verkreë data op 

’n sistematiese wyse deurgewerk, gesorteer en geklassifiseer word, in ’n poging om 

dit self te verstaan en sodat dit ook op ’n logiese wyse aan ander aangebied kan word 

(Botha, 2000:157). Volgens Bogdan en Bilken (2003:147) behels analisering van data 

die volgende:”...working with data, organizing them, breaking them into manageable 

units, synthesizing them, searching for patterns, discovering what is to be learned, and 

deciding what you will tell others.”  

 
Die navorser beoog om minstens 100 kinders, hul ouers en hul afrigters by die studie 

te betrek. Vanweë die omvang van hierdie steekproef is daar besluit om die rekenaar 

te gebruik in die opsomming, voorstelling en statistiese verwerking van data. Microsoft 

Excel, ‘n rekenaarprogram, sal gebruik word om ‘n verwerkingsvorm saam te stel 

waarin alle rou data vanaf elke respondent se vraelys oorgedra, en in opsommende 

vorm weergegee sal word. Volgens Babbie (2001:385) word die meeste data-analise 

met behulp van rekenaars gedoen. Rekenaarprogramme kan verskeie veranderlikes 

gelyktydig ondersoek en kan ‘n verskeidenheid van statistieke bereken.  

 

Alvorens ‘n rekenaar komplekse verwerkings en statistiese berekenings kan doen, 

moet dit in staat wees om data wat tydens die studie deur die navorser ingesamel is, 

te lees. Rekenaars is volgens Babbie (2001:387) “… at their best with numbers.” 

Respondente se antwoorde moet dus eers ‘vertaal’ word sodat die rekenaar dit sinvol 

kan verwerk. Neuman (2000:314) stel dit as volg: ”Data coding means systematically 

reorganising raw data into a format that is machine readable.” Dit sal dus nodig wees 
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om van ‘n koderingstelsel gebruik te maak om die data van die vraelyste sinvol te 

verwerk.  

 

Die koderingstelsel wat vir die betrokke studie gebruik gaan word, is gebaseer op die 

Likert-skaal. Die formaat wat deur Likert ontwikkel is, is een van die mees algemene 

skale wat vir vraelyste gebruik word. Respondente kon vier moontlike opsies uitoefen 

ten tyde van die beantwoording van die vraelys: 

 nooit = 1  

 soms = 2  

 gewoonlik = 3 

 altyd = 4  

Op grond van die spesifieke opsie wat uitgeoefen is, sal ‘n numeriese waarde 

ooreenkomstig die uitgeoefende opsie toegeken word. Soos vroeër in hierdie hoofstuk 

vermeld (3.2), is die lading op al die afdelings se vrae, met die uitsondering van 

afdeling 1 (Genot), negatief. In afdelings 2 – 6 sal ‘n ‘altyd’-opsie ‘n negatiewe lading 

hê en sal ‘n numeriese waarde van 4 vir daardie respons op die verwerkingsblad 

ingesleutel word. In afdeling 1 sal ‘n ‘altyd’-repons weer ‘n positiewe lading hê, en sal 

‘n numeriese waarde van 1 ingesleutel word. Die implikasie hiervan is dat hoe hoër 

die numeriese waarde, hoe meer negatief is die belewing.    

 

Byvoorbeeld: 

Vraag 3.1: Ek voel baie senuweeagtig net voor ek opdraf/deelneem. (Negatiewe 

lading.) Indien die deelnemer die opsie ‘altyd’ uitgeoefen het, sal ‘n numeriese waarde 

van 4 toegeken word.     

 

Vraag 1.1: My sport is vir my lekker. (Positiewe lading.) Indien die respondent die 

opsie ‘altyd’ uitgeoefen het, sal ‘n numeriese waarde van 1 toegeken word.  

 

Op die vraelyste wat die ouers en afrigters moes voltooi, is ’n vyfde opsie, naamlik “ek 

weet nie” aangebring. Dit is gedoen sodat gemeet kon word hoe bewus ouers en 

afrigters is van hul kinders se belewenis van intensiewe sportdeelname. ‘n Numeriese 

waarde van 0 is aan hierdie vyfde opsie toegeken. 
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3.8 INTERPRETASIE VAN NAVORSINGSRESULTATE 

Interpretasie van data, volgens Bogdan en Bilken (2003:147), behels “... developing 

ideas about your findings and relating them to the literature and to broader concerns 

and concepts”. Die reeds vermelde skrywers noem verder dat interpretasie te make 

het met die verduideliking en formulering van idees aan die hand van teorie en ander 

navorsers, sowel as om die bevindinge verstaanbaar te maak en om te wys waarom 

dit belangrik vir ander mag wees.     

 

Data-interpretasie hou verband met die feit dat finale kategorieë dikwels verdere 

analise en interpretasie vereis ten einde ‘n meer volledige verduideliking en holistiese 

perspektief van die fenomeen daar te stel.  Dit is ‘n komplekse taak en hou ook risiko’s 

ten opsigte van waninterpretasie vir die navorser in. Van der Merwe (2005:34) stel 

voor dat die navorser die data meer spekulatief hanteer ten opsigte van die hede en 

die moontlike toekomstige betekenis of impak daarvan. Sodoende word die 

interafhanklikheid en die verwantskap van die komplekse fenomeen belig ten einde ‘n 

vertrekpunt vir verdere aksie te voorsien.     

 

3.9 ETIESE OORWEGINGS 

Vanweë die feit dat sosiale navorsers dikwels diep in die lewens van ander mense 

delf, het hul ’n groot verantwoordelikheid om te alle tye eties korrek op te tree. In die 

afgelope paar dekades het metodes van data-insameling, -organisering en -analise 

baie meer gesofistikeerd en deurdringend geword. As gevolg van hierdie uitbreiding 

het die klem op etiese optrede vergroot. Botha (2000:157) is van mening dat etiese 

aspekte veral tydens die data-insameling belangrik is, aangesien direkte kontak met 

respondente op die stadium van die navorsingsproses ter sprake is. Etiese 

oorwegings sal ook met die bekendmaking van data ter sprake wees. Die navorser 

beoog om aan die volgende etiese aspekte tydens data-insameling aandag te skenk:  

 

• Die deelnemers se reg tot privaatheid sal gerespekteer word deur byvoorbeeld 

nie persoonlike en (moontlike) sensitiewe vrae te vra nie.  

• Elkeen van die deelnemers sal ‘n syferkode ontvang ten einde aan die vereiste 

van reg tot anonimiteit te voldoen.  Sodoende word deelnemers nooit 
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geïdentifiseer nie. 

• Die reg op vertroulikheid sal in ag geneem word deur aan alle versoeke van 

deelnemers hieromtrent te voldoen. 

• Die deelnemers se reg tot vrywillige deelname sal in ag geneem word en 

elkeen sal volledig ingelig omtrent die oogmerke van die navorsing, data-

insameling en -bekendmaking. 

• Die deelnemers se reg tot self-determinasie, waar die persoon die geleentheid 

gegun moet word om ten spyte van aanvanklike bereidwilligheid om vrywillig 

deel te neem, self te besluit om van deelname te onttrek.   

• Ten laaste sal die verhouding tussen die navorser en die deelnemers 

deurgaans dié van vertroue, eerlikheid en deursigtigheid wees. (Botha, 

2000:157; Van der Merwe, 2005:39) 
  

Die volgende hoofstuk sal gewy word aan die bespreking van die resultate en 

bevindinge van die empiriese studie. 
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HOOFSTUK 4 

ANALISERING VAN DATA EN BEVINDINGE 
 

4.1     INLEIDING  

Die doel van hierdie hoofstuk is om ‘n oorsig te gee van die navorsingsproses en 

prosedures, soos gevolg tydens die empiriese ondersoek. Daarna sal die resultate, 

met die bevindinge ten slotte, bespreek word.  

 

4.2    AGTERGROND 

4.2.1  DIE NAVORSINGSGROEP 

Die navorsingsgroep het bestaan uit 115 jong kinders (66 seuns, 49 meisies) tussen 

die ouderdom van 9 en 13 jaar wat intensief aan sport deelneem, asook hul ouers en 

hul afrigters. Daar is van ‘n ewekansige steekproefsamestelling gebruik gemaak, wat 

hoofsaaklik op doelgerigte of oordeelkundige steekproefsamestelling berus het. 

Groepsamestelling het op ‘n lukraak-wyse geskied in die sin dat die navorser nie 

vooraf geweet het hoeveel deelnemers met betrekking tot ouderdom, geslag en 

sportsoort in die totale steekproef sou wees nie.  

 

4.2.2  INSAMELING VAN DATA 

‘n Diagnostiese vraelys is vanuit die teoretiese agtergrond soos uiteengesit in hoofstuk 

2 saamgestel. Die navorser het 6 laerskole in ‘n groot Wes-Kaapse plattelandse dorp 

geïdentifiseer waar leerders wat aan sport op streeks-, provinsiale-, nasionale- of 

internasionale vlak deelneem, geselekteer is. Nadat die navorser toestemming vanaf 

die Wes-Kaapse onderwysdepartement verkry het om die studie in die betrokke 

laerskole te voltrek, is skoolhoofde gekontak en is ‘n inligtingsbrief aan hulle 

oorhandig. Skoolhoofde was positief oor die uitvoering van die studie en elke 

skoolhoof het die navorser na ‘n spesifieke kontakpersoon verwys wat die navorser 

moes bystaan met die identifisering van deelnemers in die betrokke skool, 

organisering van ‘n tyd en datum, sowel as ‘n lokaal waar die vraelys met die 

deelnemers afgeneem kon word sonder dat die normale onderrigtyd ontwrig word. Die 
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kontakpersoon het die navorser verder bygestaan met invordering van briewe en 

vraelyste. Toestemmingsbriewe is aan ouers van geselekteerde leerders uitgedeel 

waarin meer inligting oor die navorser, die doel van die navorsing, die waarborg van 

anonimiteit en die feit dat deelname aan die navorsing vrywillig is, weergegee is. 

Ouers was oor die algemeen bereid tot samewerking en van die 121 

toestemmingsbriewe wat uitgedeel is, was 115 positief oor deelname, terwyl vier nie 

toestemming gegee het nie en twee briewe nie terugbesorg is nie.  

 

Vraelyste (sien Bylaag A) met volledige instruksies is ná die ontvangs van 

toestemmingsbriewe aan die 115 kinders uitgedeel. Die navorser het die vraelyste 

saam met die deelnemers vraag-vir-vraag deurgelees terwyl die deelnemers dit 

ingevul het. Dit is gedoen sodat vrae en onduidelikhede wat by die deelnemers kon 

ontstaan, uit die weg geruim kon word. Nadat die vraelyste voltooi is, het die navorser 

dit persoonlik by elke deelnemer ingeneem. Hierna is ‘n ouervraelys (sien Bylaag B) 

sowel as ’n afrigtervraelys (sien Bylaag C) aan elke deelnemer uitgedeel, wat hulle 

dan aan hul ouers en afrigters moes gee om in te vul en dan weer aan die navorser 

moes terugbesorg. Van die 115 ouer- en afrigtervraelyste wat uitgedeel is, is 79 

ouervraelyste en 65 afrigtervraelyste terugbesorg. Skole het oor die algemeen baie 

goeie samewerking gegee.  

 

Oor die algemeen het dit vir ‘n deelnemer gemiddeld ongeveer 25 minute geneem om 

die vraelys te voltooi. Omdat die navorser die deelnemers bygestaan het tydens die 

invul van die vraelys, was dit die bevinding dat al die deelnemervraelyste volledig 

ingevul was.  

 

4.2.3  ANALISERING VAN NAVORSINGSRESULTATE 

Die volgende prosedure is gevolg tydens die analisering van data: 

1. Elke vraelys is individueel deurgegaan met die oog op enige onreëlmatigheid. 

2. Hierna is elke vraelys genommer. 

3. Die data van elke vraelys is per hand op ‘n verwerkingsblad op Microsoft Excel op 

die rekenaar ingesleutel. Soos in Hoofstuk 3 uiteengesit, is numeriese waardes (1-
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4) aan deelnemers se response toegeken om inlesing op die verwerkingsblad te 

bespoedig.   

4. Hierna is data op die verwerkingsblad vir foute gekontroleer.  

5. Vervolgens is die deelnemer-, ouer- en afrigtervraelyste op een databasis 

saamgevoeg.  

6. Al die vraelyste waar minder as 75% van die vrae voltooi is, is uitgeskakel.  

7. Hierna is al die positiewe vrae (vrae 1.1 tot 1.8) se waardes omgedraai.  

8. Die 1-4 skaal se waardes is verander na ‘n 100-punt indeks. Die waardes is as 

volg getransformeer: 

1→0  2→33.3 3→66.6 4→100 

Volgens die 100-punt indeks word ‘n waarde van 100 aan die deelnemer se 

“Altyd”-respons toegeken, en ‘n 0-waarde aan ‘n “Nooit”-respons. So is ‘n waarde 

van 66.6 aan ‘n “Gewoonlik”-respons toegeken en ‘n waarde van 33.3 aan ‘n 

“Soms”-respons. Die 100-punt indeks kan dus gebruik word om te meet hoe 

gereeld ‘n atleet of deelnemer ‘n negatiewe belewenis op ‘n skaal van 0 tot 100 

ervaar.    

 

4.3  STEEKPROEF REALISASIE 

Die volgende figure dui die realisasie van die vraelyste vir elk van die onderskeie 

klassifiseringsgroepe aan: 
 
Figuur 1 - Steekproef realisasie – Leerders, ouers en afrigters 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die totale hoeveelheid gerealiseerde vraelyste vir elk van die groepe was as volg: 

• Leerders – 115 vraelyste 

• Ouers – 79 vraelyste 

• Afrigters – 65 vraelyste 

3. Afrigters, 65 

2. Ouers, 79

1. Leerders, 115
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Vir die omvang van die studie en die analise’s wat toegepas gaan word, is hierdie 

hoeveelhede voldoende. 
 
Figuur 2 - Steekproef realisasie – Seuns en meisies 
 

 

 

 
 

 

Van die 115 gerealiseerde vraelyste onder die leerders was 57% seuns en 43% 

meisies gewees. Hierdie verdeling is voldoende om genoeg verteenwoordiging binne 

elk van die goepe te verkry en om betekenisvolle data te ontgin. 

 
Figuur 3 - Steekproef realisasie – Spesialiseer vs. Meer as een sportsoort 

 

 

 

 
 

 

 

 
Daar kan gesien word dat, op die jong ouderdom van die kinders betrokke in die 

studie, slegs 23% spesialiseer in ‘n sportsoort, terwyl 77% in meer as een sportsoort 

deelneem. 

 
Figuur 4 - Steekproef realisasie – Spansport vs. Individueel 
 

 

 

 

 

 

 

Uit die groep leerders doen 42% ‘n spansport as hul primêre sport, terwyl 58% aan 

individuele sporte as hul primêre sport deelneem. 

Seuns
57%

Meisies
43%

Meer as 1 
Sportsoort

77%

Spesialiseer
23%

Spansport
42%

Individueel
58%



 55

4.4  FAKTOR- EN ITEMANALISE 

4.4.1  FAKTORANALISE 

 Diamantopoulos en Schlegelmilch (1997:216) beskryf faktoranalise as volg: “Factor 

anlysis refers to a range of techniques the aims of which are to describe a larger 

number of (metric) variables by means of a smaller set of composite variables (so-

called ‘factors’) and to aid the substantive interpretation of data.” 

     

 Algemene faktoranalise fokus op die algemene variansie (dit wil sê die variansie wat 

gedeel is deur die oorspronklike veranderlikes) en beoog om onderliggende 

dimensies, genoem algemene faktore, te identifiseer. In dieselfde mate waartoe die 

oorspronklike veranderlikes dieselfde onderliggende konstrukte gemeet het, behoort 

die afgeleide dimensies sinvol en interpreteerbaar te wees. Die oorspronklike 

veranderlikes kan dan in terme van die algemene onderliggende dimensies beskryf 

word (Diamantopoulos & Schlegelmilch, 1997:216).   

   

 In tabel 1 (sien volgende bladsy) word die algemene faktoranalise vir hierdie studie 

uitgebeeld. Ses faktore is met behulp van hierdie metode geïdentifiseer. Faktor 1 is as 

‘Kompetsie-angs’ benoem. Faktor 2 is as ‘Genot’ benoem en handel oor ervaring van 

genot tydens sportdeelname. Faktor 3 se benoeming is ‘Onttrekking’. Die items vir 

hierdie faktor handel oor die kind se evaluering van sy sportdeelname. Faktor 4 is as 

‘Toeskouer-gedrag’ benoem. Die items vir hierdie faktor handel oor negatiewe gedrag 

van toeskouers, deelnemers en afrigters. Faktor 5 se benoeming is ‘Sportmanskap’. 

Faktor 6 is as ‘Prestasiedruk’ benoem.  
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Tabel 1 – Faktoranalise 

 

 

 

  

 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6

Item Vraag Kompetisie- 
Angs Genot Onttrekking Toeskouer-

gedrag Sportmanskap Prestasie-
druk

V_3.8 3.8 Ek voel lam in my bene voor ’n wedstryd/kompetisie. 0.732 -0.078 0.083 0.102 -0.129 0.048
V_3.1 3.1 Ek voel baie senuweeagtig net voor ek opdraf/deelneem. 0.676 -0.010 -0.110 -0.171 0.149 -0.041
V_3.10 3.1 Ek kou my naels of aan iets wat ek in my hande het voor ’n wedstryd/kompetisie. 0.656 0.159 0.125 0.043 0.063 0.068
V_3.6 3.6 Ek sukkel om gemaklik asem te haal voor ’n wedstryd/ kompetisie. 0.592 -0.058 0.168 0.121 0.329 0.139
V_3.7 3.7 Dit voel of my maag draai voordat ek moet deelneem. 0.590 0.152 0.139 -0.039 0.097 -0.052
V_3.3 3.3 Dit maak my baie benoud om te dink ek/my span kan dalk verloor/ laaste kom. 0.584 -0.134 0.100 -0.114 0.109 0.120
V_3.2 3.2 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd wonder ek of ek hard genoeg geoefen het. 0.528 -0.144 0.201 -0.015 0.138 0.292
V_3.5 3.5 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd is ek bang dat ek nie goed genoeg gaan wees nie. 0.407 0.155 0.315 0.075 0.136 0.033
V_3.9 3.9 Ek sukkel om te eet voor ’n groot wedstryd/kompetisie. 0.476 -0.075 -0.218 0.155 0.092 -0.309
V_1.2 1.2 Ek sien uit na oefeninge. -0.019 0.851 0.025 -0.017 0.039 0.125
V_1.7 1.7 My sport is vir my lekkerder as om lekker dinge saam met my maats te doen. -0.024 0.731 -0.138 0.001 0.065 -0.183
V_1.1 1.1 My sport is vir my lekker. 0.026 0.596 0.160 -0.127 0.167 0.204
V_1.3 1.3 Ek begin al die week voor ‘n groot wedstryd/kompetisie daarna uitsien. -0.032 0.410 -0.429 0.131 -0.111 -0.035
V_1.5 1.5 My sport is vir my lekkerder as enige ander stokperdjies. 0.119 0.360 -0.012 -0.022 0.222 -0.165
V_1.6 1.6 Ek is trots op myself as ek/my span gewen het. 0.055 0.336 0.067 0.216 -0.057 0.066
V_6.2 6.2 Ek sal eintlik graag ‘n ander stokperdjie wil aanpak in pleks van my sport. 0.043 0.046 0.859 -0.011 -0.086 -0.087

V_6.3 6.3 Ek dink daaraan om aan ‘n ander sportsoort te begin deelneem in die plek van die een 
waaraan ek nou deelneem. 0.112 0.001 0.778 0.178 -0.013 0.082

V_6.1 6.1 Ek voel lus om op te hou met die sportsoort waarin ek die hoogste prestasie behaal 0.114 -0.057 0.669 0.034 0.238 0.091
V_2.8 2.8 Ek voel ander kinders neem sport te ernstig op.  0.043 0.043 0.345 -0.172 0.115 0.115
V_5.3 5.3 Ek het al gesien hoe toeskouers met mekaar baklei. 0.090 -0.087 -0.128 0.742 -0.018 0.139
V_4.3 4.3  .Ek was al skelm in ’n wedstryd/ kompetisie.  -0.141 0.062 0.084 0.696 0.280 0.040
V_4.2 4.2  My afrigter het al aan my gesê om doelbewus die reëls te oortree. 0.120 -0.033 0.361 0.688 -0.103 -0.109
V_5.4 5.4 Voor ‘n wedstryd is ek al bang vir wat my pa/ma langs die veld gaan doen/sê/skree. 0.038 0.004 0.150 0.302 -0.034 -0.022
V_5.1 5.1 My aandag word afgetrek deur dit wat toekouers van die kant af sê/ skree. 0.173 -0.001 -0.020 0.301 -0.087 0.097
V_2.1 2.1 Ek huil as iets verkeerd loop tydens ‘n wedstryd/kompetisie. 0.083 0.063 0.096 -0.029 0.705 -0.050
V_4.1 4.1  Ek is ’n swak verloorder. 0.184 0.086 -0.084 0.183 0.682 -0.053
V_2.7 2.7 Wanneer ek/ my span verloor, voel dit vir my of my afrigter vir my kwaad is.   0.137 0.087 0.091 -0.002 0.657 0.188
V_2.3 2.3 Na ‘n wedstryd/ kompetisie dink ek lank na oor wat gebeur het. 0.109 -0.060 -0.049 -0.095 0.305 0.097
V_2.2 2.2 Ek voel skuldig oor klein dingetjies wat in die wedstryd/ kompetisie gebeur het. 0.215 0.101 -0.109 -0.008 0.030 0.684
V_2.9 2.9   Ek voel my ouers is ontevrede met my wanneer ek/my span verloor het. -0.077 0.152 0.213 0.187 0.017 0.566
V_2.6 2.6 Ek neem eintlik aan sport deel omdat ek wil wen. 0.043 -0.217 0.085 0.095 0.091 0.528
V_3.4 3.4 Vir my is die ergste van verloor dat ek ander mense teleurstel. 0.157 0.080 0.130 -0.247 -0.051 0.368
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259
9
0.84

Item Korrelasie met Totaal Alpha as item weggelaat is
V_3.1 0.63 0.82
V_3.2 0.52 0.83
V_3.3 0.62 0.82
V_3.5 0.55 0.82
V_3.6 0.55 0.82
V_3.7 0.60 0.82
V_3.8 0.55 0.82
V_3.9 0.45 0.84
V_3.10 0.51 0.83

Aantal proefpersone
Aantal items
Alpha Cronbach Koëffisient

259
6
0.69

Item Korrelasie met Totaal Alpha as item weggelaat is
V_1.1 0.47 0.64
V_1.2 0.55 0.60
V_1.3 0.44 0.64
V_1.5 0.41 0.65
V_1.6 0.18 0.70
V_1.7 0.51 0.61

Aantal proefpersone
Aantal items
Alpha Cronbach Koëffisient

4.4.2  ITEMANALISE 
’n Itemanalise word gedoen om die korrelasie tussen elke item en die faktor 

waarbinne die item verskyn, te bepaal. As so ’n korrelasie laag of negatief is, kan die 

item weggelaat word. Indien ’n item se weglating die alpha betroubaarheidskoëffisiënt 

aansienlik verhoog, word die item permanent weggelaat. Die itemanalise vir elke 

faktor verskyn in tabelle 2.1 tot 2.6.  

 
Tabel 2.1 – Itemanalise: Kompetisie-angs  

 

 

 

 

 

 

  

  

Tabel 2.2 – Itemanalise: Genot 

 

 Tabel 2.3 – Itemanalise: Onttrekking 

 

 

 

 

  

259
4
0.79

Item Korrelasie met Totaal Alpha as item weggelaat is
V_6.1 0.56 0.81
V_6.2 0.70 0.67
V_6.3 0.68 0.68
V_2.8 0.28 0.80

Alpha Cronbach Koëffisient
Aantal items
Aantal proefpersone
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259
5
0.7

Item Korrelasie met Totaal Alpha as item weggelaat is
V_4.2 0.48 0.64
V_4.3 0.51 0.64
V_5.1 0.36 0.70
V_5.3 0.52 0.62
V_5.4 0.44 0.66

Aantal proefpersone
Aantal items
Alpha Cronbach Koëffisient

259
4
0.44

Item Korrelasie met Totaal Alpha as item weggelaat is
V_2.2 0.27 0.36
V_2.6 0.19 0.48
V_2.9 0.27 0.36
V_3.4 0.31 0.31

Aantal items
Alpha Cronbach Koëffisient

Aantal proefpersone

259
5
0.6

Item Korrelasie met Totaal Alpha as item weggelaat is
V_2.1 0.34 0.58
V_2.7 0.24 0.52
V_4.1 0.40 0.37
V_2.3 0.24 0.60

Aantal proefpersone
Aantal items
Alpha Cronbach Koëffisient

Tabel 2.4 – Itemanalise: Toeskouergedrag 

  

 

Tabel 2.5 – Itemanalise: Sportmanskap  

  
 Tabel 2.6 – Itemanalise: Prestasiedruk 

  
Tabelle 2.1 tot 2.6 toon aan dat al die items positief korreleer met die totaal en dat die 

alpha betroubaarheidskoëffisiënt nie aansienlik verhoog met die weglating van enige 

van die items nie. Al die items word dus behou.   

 

4.5 GELDIGHEID EN BETROUBAARHEID 
Betroubaarheid word deur Plug et al. (1997:43) as volg beskryf: “Dié eienskap van ’n 

meetinstrument wat dit moontlik maak om soortgelyke resultate te verkry as die 

metings op identiese wyse herhaal sou word.” Om die betroubaarheid van die studie 

te meet, is Cronbach se alpha koëffisiënt aangewend. Die koëffisiënt het uitgewerk op 

0.88 (sien tabel 3). Volgens Diamantopoulos en Schlegelmilch (1997:33) is die 
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259
40
0.88

Item Korrelasie met Totaal Alpha as item weggelaat is
V_1.1 0.22 0.88
V_1.2 0.34 0.88
V_1.3 0.18 0.88
V_1.4 0.25 0.88
V_1.5 0.18 0.88
V_1.6 0.12 0.88
V_1.7 0.19 0.88
V_1.8 0.32 0.88
V_2.1 0.36 0.88
V_2.2 0.32 0.88
V_2.3 0.23 0.88
V_2.4 0.41 0.87
V_2.5 0.36 0.87
V_2.6 0.13 0.88
V_2.7 0.49 0.87
V_2.8 0.37 0.87
V_2.9 0.33 0.88
V_3.1 0.53 0.87
V_3.2 0.52 0.87
V_3.3 0.63 0.87
V_3.4 0.40 0.87
V_3.5 0.61 0.87
V_3.6 0.54 0.87
V_3.7 0.50 0.87
V_3.8 0.45 0.87
V_3.9 0.38 0.87
V_3.10 0.49 0.87
V_3.11 0.40 0.87
V_3.12 0.32 0.88
V_4.1 0.43 0.87
V_4.2 0.33 0.88
V_4.3 0.32 0.88
V_5.1 0.48 0.87
V_5.2 0.43 0.87
V_5.3 0.38 0.87
V_5.4 0.44 0.87
V_5.5 0.29 0.88
V_6.1 0.34 0.88
V_6.2 0.28 0.88
V_6.3 0.40 0.87

Aantal proefpersone
Aantal items
Alpha Cronbach Koëffisient

minimum vereiste vir betroubaarheid 0.7. Hierdie studie voldoen dus aan hierdie 

vereiste. 

 
Tabel 3 - Korrelasie tussen onderskeie items:  
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Die geldigheid van ’n meetinstrument behels die mate waarin die instrument meet wat 

dit veronderstel is om te meet (Leedy & Ormond, 2005:28). “Die mate van geldigheid 

van ’n toets is ’n belangrike eienskap vir die praktiese bruikbaarheid daarvan.”, aldus 

Plug et al. (1997:43). Om die geldigheid van hierdie studie te bepaal, is ‘n 

faktoranalise gedoen. Die data is volgens die Varimax Normalised metode geroteer.  

Volgens die analise word 69% van die variansie verklaar.  Volgens Diamantopoulos 

en Schlegelmilch (1997:33) moet ten minste 60% van die variansie verklaar word.  Die 

studie voldoen ook aan hierdie vereiste. 

 

4.6  BEVINDINGE 

4.6.1  TOTALE NEGATIEWE BELEWENIS VAN SPORT 

Uit die meetinstrument wat opgestel is soos in Hoofstuk 3 verduidelik, is ‘n negatiewe 

sportbelewenisindeks vir leerders, ouers en afrigters opgestel. Hierdie indeks 

weerspieël die totale moontlike negatiewe belewenis wat leerders van hulle sporte kan 

ervaar of wat ouers en afrigters vermoed die leerders ervaar.  Die indeks tel uit 100 

punte waar honderd sal dui op ‘n totale (volkome) negatiewe belewenis (deur die 

leerder) of persepsie van belewenis (deur die ouers of afrigters).  Nul (0) sal aandui 

dat die kind geen negatiewe belewenis van sy sport ervaar nie of dat ouers en 

afrigters geen negatiewe belewenis by hul kinders of atlete bespeur nie.  
 
Figuur 5 - Totale Negatiewe Belewenis van Sport 
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1. Leerder 20.5 32.0 34.4 19.2 32.7 15.6

2. Ouers 15.8 24.0 18.9 6.9 13.4 9.5

3. Afrigter 11.7 21.5 17.3 4.6 14.9 3.6

Afdeling 1: 
Genot

Afdeling 2: 
Prestasie Druk

Afdeling 3: 
Kompetisie 

Angs

Afdeling 4: 
Sportmanskap

Afdeling 5: 
Toeskouergedra

g

Afdeling 6: 
Onttrekking

Uit die grafiek kan die volgende ooglopende afleidings gemaak word: 

• Leerders het ‘n aansienlike groter negatiewe belewenis van hul sporte as wat 

ouers of afrigters vermoed hulle ervaar.  Dit kan gesien word uit die feit dat 

leerders se negatiewe belewenisindekspunt op 28 staan, terwyl ouers en 

afrigters se indeks punte op onderskeidelik 17 en 15 staan. 

• Meisies het ‘n iewat groter negatiewe belewenis van hul sporte as seuns.  Hul 

indeks telling is 30, terwyl seuns se telling ietwat laer op 27 staan. 

• Daar is baie min verskil tussen die negatiewe sportbelewenis van leerders wat 

aan individuele sporte (29) deelneem en leerders wat aan spansporte (28) 

deelneem. 

• Leerders wat in een sportsoort spesialiseer, het ‘n groter negatiewe belewenis 

van sportdeelname (31) as leerders wat aan meer as een sportsoort deelneem 

(28). 

 

4.6.2  NEGATIEWE BELEWENIS VAN SPORT PER AFDELING 

Die volgende figuur weerspieël die negatiewe belewenis van leerders in hul sporte, 

binne elk van die afdelings soos wat in vorige hoofstukke beskryf is.  Die resultate 

word gegee soos wat leerders dit ervaar, asook soos wat ouers en afrigters vermoed 

die kinders dit ervaar. 
 
Figuur 6 –Negatiewe Belewenis van Sport Per Afdeling 
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Uit die grafiek kan die volgende breë afleidings gemaak word: 

• Leerders het die grootste negatiewe belewenis van hul sporte in die afdeling 

Kompetisie-angs. 

• Leerders ervaar ook ten opsigte van toeskouergedrag en prestasiedruk ’n meer 

negatiewe belewenis as in die ander afdelings.  

• Leerders se belewenis van hul sportdeelname is in al die afdelings meer 

negatief as wat ouers en afrigters dink dit is. 

• Met die uitsondering van afdeling 5 (Toeskouergedrag) is die ouers se 

persepsie van kinders se belewenis van sportdeelname in al die afdelings 

nader aan die kinders se gerapporteerde belewenis as wat die afrigters se 

persepsie is.   

• Die diskrepans tussen leerders se belewenis en ouers/afrigters se persepsie 

daarvan is die grootste in afdeling 3 (Kompetisie-angs) en afdeling 5 

(Toeskouergedrag). 

In ‘n latere afdeling in hierdie hoofstuk word daar bereken of die verskille in die 

negatiewe belewenis van sport, betekenisvol is of nie. 
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4.6.3 NEGATIEWE BELEWENIS VAN SPORT PER STELLING 
Tabel 4 – Negatiewe Belewenis van Sport Per Stelling – Persentasie Altyd en Nooit Response 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steekproef Groote
Altyd Nooit Altyd Nooit Altyd Nooit Altyd Nooit Altyd Nooit Altyd Nooit Altyd Nooit

1.1 My sport is vir my lekker. 81.7% 0.0% 83.3% 0.0% 79.6% 0.0% 73.1% 0.0% 93.8% 0.0% 74.1% 0.0% 84.1% 0.0%
1.2 Ek sien uit na oefeninge. 45.2% 0.9% 53.0% 1.5% 34.7% 0.0% 35.8% 1.5% 58.3% 0.0% 40.7% 3.7% 46.6% 0.0%
1.3 Ek begin al die week voor ‘n groot 
wedstryd/kompetisie daarna uitsien. 49.6% 0.9% 42.4% 1.5% 59.2% 0.0% 52.2% 1.5% 45.8% 0.0% 44.4% 0.0% 51.1% 1.1%

1.4 Ek geniet dit om teen ander kinders 
deel te neem. 74.8% 0.9% 78.8% 0.0% 69.4% 2.0% 67.2% 1.5% 85.4% 0.0% 74.1% 3.7% 75.0% 0.0%

1.5 My sport is vir my lekkerder as enige 
ander stokperdjies. 56.5% 2.6% 51.5% 1.5% 63.3% 4.1% 47.8% 4.5% 68.8% 0.0% 55.6% 3.7% 56.8% 2.3%

1.6 Ek is trots op myself as ek/my span 
gewen het. 87.0% 0.0% 86.4% 0.0% 87.8% 0.0% 86.6% 0.0% 87.5% 0.0% 88.9% 0.0% 86.4% 0.0%

1.7 My sport is vir my lekkerder as om 
lekker dinge saam met my maats te 
doen. 

23.5% 4.3% 27.3% 1.5% 18.4% 8.2% 19.4% 6.0% 29.2% 2.1% 29.6% 3.7% 21.6% 4.5%

1.8 Ek geniet my sport selfs wanneer 
ek/my span verloor. 29.6% 4.3% 27.3% 3.0% 32.7% 6.1% 28.4% 3.0% 31.3% 6.3% 37.0% 7.4% 27.3% 3.4%

2.1 Ek huil as iets verkeerd loop tydens 
‘n wedstryd/kompetisie. 0.9% 69.6% 0.0% 71.2% 2.0% 67.3% 0.0% 65.7% 2.1% 75.0% 0.0% 63.0% 1.1% 71.6%

2.2 Ek voel skuldig oor klein dingetjies 
wat in die wedstryd/ kompetisie gebeur 
het.

5.2% 14.8% 3.0% 12.1% 8.2% 18.4% 6.0% 16.4% 4.2% 12.5% 7.4% 29.6% 4.5% 10.2%

2.3 Na ‘n wedstryd/ kompetisie dink ek 
lank na oor wat gebeur het. 22.6% 8.7% 19.7% 13.6% 26.5% 2.0% 23.9% 7.5% 20.8% 10.4% 25.9% 18.5% 21.6% 5.7%

2.4 Wanneer ek/my span verloor, voel 
dit asof die byeenkoms/ wedstryd ‘n 
mislukking was. 

4.3% 42.6% 1.5% 43.9% 8.2% 40.8% 6.0% 40.3% 2.1% 45.8% 14.8% 25.9% 1.1% 47.7%

2.5 Wanneer ek/my span verloor, voel 
ek nie lus om met iemand te praat nie. 5.2% 53.9% 4.5% 56.1% 6.1% 51.0% 4.5% 59.7% 6.3% 45.8% 7.4% 59.3% 4.5% 52.3%

2.6 Ek neem eintlik aan sport deel 
omdat ek wil wen. 25.2% 36.5% 37.9% 31.8% 8.2% 42.9% 20.9% 37.3% 31.3% 35.4% 33.3% 37.0% 22.7% 36.4%

2.7 Wanneer ek/ my span verloor, voel 
dit vir my of my afrigter vir my kwaad is.   3.5% 33.9% 3.0% 40.9% 4.1% 24.5% 6.0% 40.3% 0.0% 25.0% 3.7% 51.9% 3.4% 28.4%

2.8 Ek voel ander kinders neem sport te 
ernstig op.  9.6% 19.1% 9.1% 19.7% 10.2% 18.4% 10.4% 13.4% 8.3% 27.1% 7.4% 22.2% 10.2% 18.2%

2.9   Ek voel my ouers is ontevrede met 
my wanneer ek/my span verloor het. 7.0% 61.7% 7.6% 69.7% 6.1% 51.0% 9.0% 55.2% 4.2% 70.8% 11.1% 66.7% 5.7% 60.2%

3.1 Ek voel baie senuweeagtig net voor 
ek opdraf/deelneem. 31.3% 3.5% 24.2% 3.0% 40.8% 4.1% 28.4% 4.5% 35.4% 2.1% 44.4% 11.1% 27.3% 1.1%

3.2 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd wonder 
ek of ek hard genoeg geoefen het. 18.3% 20.0% 16.7% 27.3% 20.4% 10.2% 19.4% 16.4% 16.7% 25.0% 18.5% 29.6% 18.2% 17.0%

3.3 Dit maak my baie benoud om te dink 
ek/my span kan dalk verloor/ laaste 
kom.

7.0% 22.6% 4.5% 25.8% 10.2% 18.4% 4.5% 22.4% 10.4% 22.9% 14.8% 22.2% 4.5% 22.7%

3.4 Vir my is die ergste van verloor dat 
ek ander mense teleurstel. 8.7% 25.2% 4.5% 28.8% 14.3% 20.4% 4.5% 25.4% 14.6% 25.0% 7.4% 33.3% 9.1% 22.7%

3.5 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd is ek 
bang dat ek nie goed genoeg gaan wees 
nie.

7.8% 34.8% 6.1% 39.4% 10.2% 28.6% 9.0% 26.9% 6.3% 45.8% 11.1% 33.3% 6.8% 35.2%

1. Leerder

115.0

1. Leerder Seuns

66.0 48.0

1. Leerder Spesialiseer

27.0

1. Leerder Meisies

49.0

1. Leerder Individueel

67.0

1. Leerder Meer as 1 
Sportsoort

88.0

1. Leerder Spansport
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Tabel 4 (Vervolg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steekproef Groote
Altyd Nooit Altyd Nooit Altyd Nooit Altyd Nooit Altyd Nooit Altyd Nooit Altyd Nooit

3.6 Ek sukkel om gemaklik asem te haal 
voor ’n wedstryd/ kompetisie. 7.8% 55.7% 6.1% 59.1% 10.2% 51.0% 6.0% 62.7% 10.4% 45.8% 11.1% 55.6% 6.8% 55.7%

3.7 Dit voel of my maag draai voordat ek 
moet deelneem. 21.7% 21.7% 13.6% 27.3% 32.7% 14.3% 17.9% 23.9% 27.1% 18.8% 33.3% 18.5% 18.2% 22.7%

3.8 Ek voel lam in my bene voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 11.3% 42.6% 12.1% 45.5% 10.2% 38.8% 9.0% 37.3% 14.6% 50.0% 18.5% 40.7% 9.1% 43.2%

3.9 Ek sukkel om te eet voor ’n groot 
wedstryd/kompetisie. 13.0% 53.0% 9.1% 54.5% 18.4% 51.0% 10.4% 52.2% 16.7% 54.2% 25.9% 51.9% 9.1% 53.4%

3.1 Ek kou my naels of aan iets wat ek 
in my hande het voor ’n 
wedstryd/kompetisie.

10.4% 50.4% 10.6% 56.1% 10.2% 42.9% 9.0% 52.2% 12.5% 47.9% 11.1% 44.4% 10.2% 52.3%

3.11 Ek sukkel om te slaap voor ’n groot 
wedstryd/kompetisie. 8.7% 32.2% 9.1% 43.9% 8.2% 16.3% 6.0% 34.3% 12.5% 29.2% 7.4% 44.4% 9.1% 28.4%

3.12 Ek kry nare drome voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 2.6% 79.1% 3.0% 75.8% 2.0% 83.7% 4.5% 77.6% 0.0% 81.3% 7.4% 81.5% 1.1% 78.4%

4.1  Ek is ’n swak verloorder. 6.1% 54.8% 6.1% 54.5% 6.1% 55.1% 7.5% 52.2% 4.2% 58.3% 11.1% 63.0% 4.5% 52.3%
4.2  My afrigter het al aan my gesê om 
doelbewus die reëls te oortree. 7.0% 59.1% 9.1% 59.1% 4.1% 59.2% 9.0% 61.2% 4.2% 56.3% 14.8% 44.4% 4.5% 63.6%

4.3  .Ek was al skelm in ’n wedstryd/ 
kompetisie.  2.6% 65.2% 3.0% 62.1% 2.0% 69.4% 3.0% 70.1% 2.1% 58.3% 7.4% 70.4% 1.1% 63.6%

5.1 My aandag word afgetrek deur dit 
wat toekouers van die kant af sê/ skree. 9.6% 21.7% 9.1% 24.2% 10.2% 18.4% 9.0% 16.4% 10.4% 29.2% 18.5% 22.2% 6.8% 21.6%

5.2 My pa/ma gaan so te kere langs die 
veld dat ek skaam voel vir hulle. 9.6% 60.0% 9.1% 62.1% 10.2% 57.1% 9.0% 61.2% 10.4% 58.3% 18.5% 51.9% 6.8% 62.5%

5.3 Ek het al gesien hoe toeskouers met 
mekaar baklei. 7.8% 39.1% 6.1% 34.8% 10.2% 44.9% 6.0% 41.8% 10.4% 35.4% 7.4% 51.9% 8.0% 35.2%

5.4 Voor ‘n wedstryd is ek al bang vir 
wat my pa/ma langs die veld gaan 
doen/sê/skree. 

4.3% 66.1% 6.1% 66.7% 2.0% 65.3% 7.5% 65.7% 0.0% 66.7% 14.8% 51.9% 1.1% 70.5%

5.5 Dit pla my as toeskouers lelike goed 
aan ander deelnemers of skeidsregters 
sê/ skree.

33.0% 15.7% 33.3% 18.2% 32.7% 12.2% 29.9% 14.9% 37.5% 16.7% 37.0% 18.5% 31.8% 14.8%

6.1 Ek voel lus om op te hou met die 
sportsoort waarin ek die hoogste 
prestasie behaal het. 

7.0% 76.5% 4.5% 83.3% 10.2% 67.3% 7.5% 70.1% 6.3% 85.4% 3.7% 81.5% 8.0% 75.0%

6.2 Ek sal eintlik graag ‘n ander 
stokperdjie wil aanpak in pleks van my 
sport. 

5.2% 67.0% 6.1% 72.7% 4.1% 59.2% 6.0% 61.2% 4.2% 75.0% 7.4% 74.1% 4.5% 64.8%

6.3 Ek dink daaraan om aan ‘n ander 
sportsoort te begin deelneem in die plek 
van die een waaraan ek nou deelneem. 

5.2% 63.5% 6.1% 68.2% 4.1% 57.1% 6.0% 61.2% 4.2% 66.7% 3.7% 63.0% 5.7% 63.6%

1. Leerder Spansport 1. Leerder Spesialiseer 1. Leerder Meer as 1 
Sportsoort

115 66 49 67 48 27 88

1. Leerder 1. Leerder Seuns 1. Leerder Meisies 1. Leerder Individueel
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Uit tabel 4 kan die volgende breë afleidings gemaak word: 

• 81.7 % van deelnemers het gerapporteer dat hulle altyd hul deelname aan sport 

geniet. Hierteenoor het slegs 29.6% van deelnemers gerapporteer dat hulle hul 

sportdeelname geniet selfs wanneer hulle of hul span verloor.  

• 93.8% van deelnemers aan spansporte het gerapporteer dat hulle altyd hul 

deelname aan sport geniet. Hierteenoor het slegs 73.1% van deelnemers aan 

individuele sportsoorte gerapporteer dat hulle altyd hul deelname aan sport geniet.   

• 58.3% van deelnemers aan spansporte het gerapporteer dat hulle soms, gewoonlik 

of altyd uitsien na oefeninge. Hierteenoor het slegs 35.8% van deelnemers aan 

individuele sportsoorte gerapporteer dat hulle altyd uitsien na oefeninge.   

• Slegs 23.5% van die deelnemers het gerapporteer dat dit altyd vir hulle lekkerder is 

om lekker dinge saam met hul maats te doen as om hul sport te beoefen.  

• 22.6% van deelnemers het gerapporteer dat hulle na ’n wedstryd lank nadink oor 

wat gebeur het. 

• 37.9 % van seuns deelnemers het gerapporteer dat hulle altyd aan sport deelneem 

omdat hulle wil wen. Hierteenoor het slegs 8.2% van meisies gerapporteer dat hulle 

altyd aan sport deelneem omdat hulle wil wen.  

• 31.3% van deelnemers het gerapporteer dat hulle altyd baie senuweeagtig voel voor 

‘n wedstryd/kompetisie. By die meisies was hierdie persentasie 40.9%, terwyl 24.2 

% van seuns gerapporteer het dat hulle altyd baie senuweeagtig voel voor ‘n 

wedstryd/kompetisie.  

• 14.6% van deelnemers aan spansporte het gerapporteer dat hulle altyd voel dat die 

ergste van verloor is om ander mense teleur te stel, teenoor 4.5 van deelnemers aan 

individuele sportsoorte wat so gevoel het.    

• Die feit dat 59.1% van deelnemers gerapporteer het dat hulle nog nooit deur hul 

afrigter aangesê is om doelbewus die reëls te oortree nie, impliseer dat 40.9 % van 

deelnemers al deur hul afrigter aangesê is om doelbewus die reëls te oortree.  

• 33.3% van deelnemers het gerapporteer dat dit hulle altyd pla wanneer toeskouers 

onaangename dinge oor ander deelnemers of die skeidsregter kwyt raak.  

• 39.1% van deelnemers het gerapporteer dat hulle nog nooit gesien het dat 

toeskouers met mekaar baklei nie. Die implikasie hiervan is dat 60.9 % van 

deelnemers moontlik al gesien het dat toeskouers met mekaar baklei.  

• 76.5 % van deelnemers het gerapporteer dat hulle nog nooit daaraan gedink het om 

deelname aan hul sportsoort te staak nie.  
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4.6.4  NEGATIEWE BELEWENIS VAN SPORT PER STELLING 
 

Tabel 5 – Negatiewe Belewenis van Sport Per Stelling  
 1. Leerder 2. Ouers 3. Afrigter 1. Leerder 

Seuns
1. Leerder 

Meisies
1. Leerder 
Individueel

1. Leerder 
Spansport

1. Leerder 
Spesialiseer

1. Leerder Meer as 1 
Sportsoort

Steekproef Groote 115.0 79.0 65.0 66.0 49.0 67.0 48.0 27.0 88.0
3.1 Ek voel baie senuweeagtig net 
voor ek opdraf/deelneem. 61.4 38.8 35.4 57.5 66.6 60.7 62.5 69.1 59.1

2.3 Na ‘n wedstryd/ kompetisie dink 
ek lank na oor wat gebeur het. 58.2 48.7 50.8 55.5 61.9 58.7 57.6 56.8 58.7

5.5 Dit pla my as toeskouers lelike 
goed aan ander deelnemers of 
skeidsregters sê/ skree.

57.4 34.8 39.5 56.0 59.2 54.7 61.1 58.0 57.2

3.7 Dit voel of my maag draai 
voordat ek moet deelneem. 48.1 25.3 24.3 40.9 57.8 44.7 52.8 56.8 45.4

3.2 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd 
wonder ek of ek hard genoeg geoefen 
het. 

46.3 31.4 28.8 40.4 54.4 48.7 43.0 45.7 46.6

2.6 Ek neem eintlik aan sport deel 
omdat ek wil wen. 42.3 43.4 42.8 52.5 28.6 40.8 44.4 48.1 40.5

2.8 Ek voel ander kinders neem sport 
te ernstig op.  42.3 21.1 22.0 42.4 42.1 46.2 36.8 45.6 41.3

1.7 My sport is vir my lekkerder as 
om lekker dinge saam met my maats 
te doen. 

40.5 34.2 27.4 35.3 47.6 44.7 34.7 34.5 42.4

2.2 Ek voel skuldig oor klein 
dingetjies wat in die wedstryd/ 
kompetisie gebeur het.

38.5 30.5 26.2 38.9 38.1 36.3 41.6 33.3 40.1

3.4 Vir my is die ergste van verloor 
dat ek ander mense teleurstel. 37.9 26.2 23.9 33.8 43.5 33.8 43.7 33.3 39.4

5.1 My aandag word afgetrek deur dit 
wat toekouers van die kant af sê/ 
skree. 

37.4 16.0 20.6 34.8 40.8 39.8 34.0 39.5 36.7

3.3 Dit maak my baie benoud om te 
dink ek/my span kan dalk verloor/ 
laaste kom.

36.5 25.1 21.8 33.8 40.1 33.8 40.2 40.7 35.2

3.11 Ek sukkel om te slaap voor ’n 
groot wedstryd/kompetisie. 34.2 12.5 10.7 28.8 41.5 29.8 40.3 29.6 35.6

1.8 Ek geniet my sport selfs wanneer 
ek/my span verloor. 32.7 24.8 21.9 33.3 31.9 32.3 33.3 34.5 32.2

3.5 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd is ek 
bang dat ek nie goed genoeg gaan 
wees nie.

32.1 26.0 20.4 27.8 38.1 36.3 26.4 35.8 31.0

3.8 Ek voel lam in my bene voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 30.7 12.2 15.7 30.3 31.3 32.3 28.5 33.3 29.9
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Tabel 5 (Vervolg)  

 

Uit tabel 5 kan die volgende breë afleidings gemaak word: 

• Die negatiewe sportbelewenisindekstelling van kinders was die hoogste (61.4) by 

vraag 3.1 (Ek voel baie senuweeagtig net voordat ek opdraf/deelneem). 

• Die negatiewe sportbelewenisindekstelling van kinders was ook hoog by vraag 

2.3 (Na ‘n wedstryd/ kompetisie dink ek lank na oor wat gebeur het) en vraag 5.5 

(Dit pla my as toeskouers lelike goed aan ander deelnemers of skeidsregters sê/ 

skree). 

1. Leerder 2. Ouers 3. Afrigter 1. Leerder 
Seuns

1. Leerder 
Meisies

1. Leerder 
Individueel

1. Leerder 
Spansport

1. Leerder 
Spesialiseer

1. Leerder Meer as 1 
Sportsoort

Steekproef Groote 115.0 79.0 65.0 66.0 49.0 67.0 48.0 27.0 88.0
5.3 Ek het al gesien hoe toeskouers 
met mekaar baklei. 29.8 11.1 6.5 31.8 27.2 27.3 33.3 27.1 30.7

2.7 Wanneer ek/ my span verloor, 
voel dit vir my of my afrigter vir my 
kwaad is.   

29.5 13.3 5.3 26.7 33.3 28.3 31.2 25.9 30.7

3.9 Ek sukkel om te eet voor ’n groot 
wedstryd/kompetisie. 28.1 13.9 5.9 24.7 32.6 25.9 31.2 35.8 25.7

3.1 Ek kou my naels of aan iets wat 
ek in my hande het voor ’n 
wedstryd/kompetisie.

26.7 11.8 1.9 23.7 30.6 25.9 27.8 29.6 25.7

2.4 Wanneer ek/my span verloor, 
voel dit asof die byeenkoms/ 
wedstryd ‘n mislukking was. 

26.1 21.2 19.0 23.2 29.9 28.8 22.2 41.9 21.2

1.3 Ek begin al die week voor ‘n groot 
wedstryd/kompetisie daarna uitsien. 24.0 19.0 12.0 25.7 21.7 24.4 23.6 27.1 23.1

5.2 My pa/ma gaan so te kere langs 
die veld dat ek skaam voel vir hulle. 23.5 4.4 4.6 23.2 23.8 22.4 25.0 32.1 20.8

1.2 Ek sien uit na oefeninge. 22.6 9.7 6.7 18.7 27.9 28.3 14.6 27.1 21.2

3.6 Ek sukkel om gemaklik asem te 
haal voor ’n wedstryd/ kompetisie. 22.0 5.4 4.8 19.2 25.8 17.9 27.8 23.4 21.6

4.1  Ek is ’n swak verloorder. 21.4 11.8 10.2 22.7 19.7 23.4 18.7 23.4 20.8
1.5 My sport is vir my lekkerder as 
enige ander stokperdjies. 21.4 22.2 15.1 23.2 19.0 27.3 13.2 23.4 20.8

2.5 Wanneer ek/my span verloor, 
voel ek nie lus om met iemand te 
praat nie. 

20.9 16.9 12.0 19.2 23.1 18.9 23.6 23.4 20.1

4.2  My afrigter het al aan my gesê 
om doelbewus die reëls te oortree. 20.0 4.9 3.6 22.2 17.0 20.4 19.4 29.6 17.0

2.9   Ek voel my ouers is ontevrede 
met my wanneer ek/my span verloor 
het. 

18.5 11.1 11.1 16.2 21.8 21.9 13.9 18.5 18.5

6.3 Ek dink daaraan om aan ‘n ander 
sportsoort te begin deelneem in die 
plek van die een waaraan ek nou 
deelneem. 

18.0 13.8 3.6 16.2 20.4 19.4 16.0 16.0 18.5

4.3  .Ek was al skelm in ’n wedstryd/ 
kompetisie.  16.2 3.6 0.0 17.7 14.3 13.4 20.1 18.5 15.5

6.2 Ek sal eintlik graag ‘n ander 
stokperdjie wil aanpak in pleks van 
my sport. 

15.6 8.7 4.4 13.6 18.4 17.9 12.5 14.8 15.9

5.4 Voor ‘n wedstryd is ek al bang vir 
wat my pa/ma langs die veld gaan 
doen/sê/skree. 

15.6 2.7 3.0 16.2 15.0 16.9 13.9 27.1 12.1

6.1 Ek voel lus om op te hou met die 
sportsoort waarin ek die hoogste 
prestasie behaal het. 

13.3 6.2 3.0 8.6 19.7 16.4 9.0 9.9 14.4

2.1 Ek huil as iets verkeerd loop 
tydens ‘n wedstryd/kompetisie. 11.9 12.2 5.9 10.6 13.6 12.4 11.1 14.8 11.0

1.4 Ek geniet dit om teen ander 
kinders deel te neem. 10.4 10.1 4.6 8.6 12.9 12.9 6.9 13.6 9.5

3.12 Ek kry nare drome voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 9.3 0.0 3.9 10.6 7.5 10.9 6.9 11.1 8.7

1.1 My sport is vir my lekker. 6.7 5.1 4.6 6.6 6.8 9.9 2.1 9.9 5.7
1.6 Ek is trots op myself as ek/my 
span gewen het. 5.2 2.5 4.1 6.1 4.1 5.5 4.9 4.9 5.3
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• Die verskil in kinders se negatiewe sportbelewenisindekstelling en ouers se 

persepsie daarvan was die grootste by vraag 3.7 (Dit voel of my maag draai 

voordat ek moet deelneem). 

• Verder is ’n groot verskil opgemerk ten opsigte van kinders se negatiewe 

sportbelewenisindekstelling vir vraag 3.1 en vraag 5.5.  

• Die verskil in kinders se negatiewe sportbelewenisindekstelling en afrigters se 

persepsie daarvan was die grootste by vraag 3.1.  

• Daar is verder ’n groot verskil opgemerk ten opsigte van kinders se negatiewe 

sportbelewenisindekstelling en afrigters se persepsie van kinders se belewenis 

vir vraag 2.7 (Wanneer ek/ my span verloor, voel dit vir my of my afrigter vir my 

kwaad is), vraag 3.1 (Ek kou my naels of aan iets wat ek in my hande het voor ’n 

groot wedstryd of kompetisie), en vraag 3.7.  

• Die indekstelling wat ouers/afrigters se persepsie van kinders se negatiewe 

sportbelewenis weergee, was slegs by vraag 2.6 (Ek neem eintlik aan sport deel 

omdat ek wil wen) hoër as die kinders se negatiewe sportbelewenisindekstelling.  

• Die negatiewe sportbelewenisindekstelling van kinders was die laagste by vraag 

1.6 (Ek is trots op myself as ek/my span gewen het), vraag 1.1 (My sport is vir my 

lekker) en vraag 3.12 (Ek kry nare drome voor ’n wedstryd/kompetisie). 

• Die meeste van die vrae in afdeling 3 (kompetisie-angs) kom in die boonste 

helfte (meer negatiewe belewenis) van tabel 2 voor, terwyl die vrae van afdeling 

4 (Sportmanskap) en afdeling 6 (Toeskouergedrag) in die onderste helfte (minder 

negatiewe belewenis) van tabel 2 voorkom.  

 

4.7  GEVORDERDE STATISTIESE ANALISE EN BEVINDINGE 

4.7.1  DIE T-TOETS VIR ONAFHANKLIKE STEEKPROEWE 

Wanneer twee onafhanklike groepe volgens ‘n veranderlike wat gemeet is op ‘n interval- 

of ratiovlak met mekaar vergelyk moet word, is dit ideaal om die T-toets vir onafhanklike 

steekproewe te gebruik (Diamantopoulos & Schlegelmilch, 1997: 184). Wanneer dit die 

hipotese is dat die gemiddeld van een groep hoër of laer is as die ander, kan die T-toets 

vir onafhanklike groepe gebruik word. Die T-toets vir onafhanklike steekproewe is 

gebruik om die leerders se responses op al die vrae met dié van die ouers te vergelyk, 

en daarna dié van die leerders met die afrigters se responses. Tydens die vergelyking 

het dit na vore gekom dat daar op heelparty items ‘n betekenisvolle verskil tussen die 

leerders en die ouers en afrigters se responses was.  
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Tabel 6: T-toets vir Onafhanklike Steekproewe volgens Groepe tussen Leerders en Ouers 
T-toets vir Onafhanklikke Steekproewe volgens Groepe tussen Leerders en Ouers 1. Leerder 2. Ouers

Steekproef groote 115.0 79.0
1.1 My sport is vir my lekker. 6.7 5.1 0.4517
1.2 Ek sien uit na oefeninge. 22.6 9.7 0.0001
1.3 Ek begin al die week voor ‘n groot wedstryd/kompetisie daarna uitsien. 24.0 19.0 0.1716
1.4 Ek geniet dit om teen ander kinders deel te neem. 10.4 10.1 0.9136
1.5 My sport is vir my lekkerder as enige ander stokperdjies. 21.4 22.2 0.8460
1.6 Ek is trots op myself as ek/my span gewen het. 5.2 2.5 0.1411
1.7 My sport is vir my lekkerder as om lekker dinge saam met my maats te doen. 40.5 34.2 0.1409
1.8 Ek geniet my sport selfs wanneer ek/my span verloor. 32.7 24.8 0.0418
2.1 Ek huil as iets verkeerd loop tydens ‘n wedstryd/kompetisie. 11.9 12.2 0.9177
2.2 Ek voel skuldig oor klein dingetjies wat in die wedstryd/ kompetisie gebeur het. 38.5 30.5 0.0305
2.3 Na ‘n wedstryd/ kompetisie dink ek lank na oor wat gebeur het. 58.2 48.7 0.0374
2.4 Wanneer ek/my span verloor, voel dit asof die byeenkoms/ wedstryd ‘n mislukking was. 26.1 21.2 0.2080
2.5 Wanneer ek/my span verloor, voel ek nie lus om met iemand te praat nie. 20.9 16.9 0.2918
2.6 Ek neem eintlik aan sport deel omdat ek wil wen. 42.3 43.4 0.8597
2.7 Wanneer ek/ my span verloor, voel dit vir my of my afrigter vir my kwaad is.   29.5 13.3 0.0000
2.8 Ek voel ander kinders neem sport te ernstig op.  42.3 21.1 0.0000
2.9   Ek voel my ouers is ontevrede met my wanneer ek/my span verloor het. 18.5 11.1 0.0498
3.1 Ek voel baie senuweeagtig net voor ek opdraf/deelneem. 61.4 38.8 0.0000
3.2 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd wonder ek of ek hard genoeg geoefen het. 46.3 31.4 0.0020
3.3 Dit maak my baie benoud om te dink ek/my span kan dalk verloor/ laaste kom. 36.5 25.1 0.0048
3.4 Vir my is die ergste van verloor dat ek ander mense teleurstel. 37.9 26.2 0.0092
3.5 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd is ek bang dat ek nie goed genoeg gaan wees nie. 32.1 26.0 0.1427
3.6 Ek sukkel om gemaklik asem te haal voor ’n wedstryd/ kompetisie. 22.0 5.4 0.0000
3.7 Dit voel of my maag draai voordat ek moet deelneem. 48.1 25.3 0.0000
3.8 Ek voel lam in my bene voor ’n wedstryd/kompetisie. 30.7 12.2 0.0000
3.9 Ek sukkel om te eet voor ’n groot wedstryd/kompetisie. 28.1 13.9 0.0020
3.1 Ek kou my naels of aan iets wat ek in my hande het voor ’n wedstryd/kompetisie. 26.7 11.8 0.0009
3.11 Ek sukkel om te slaap voor ’n groot wedstryd/kompetisie. 34.2 12.5 0.0000
3.12 Ek kry nare drome voor ’n wedstryd/kompetisie. 9.3 0.0 0.0003
4.1  Ek is ’n swak verloorder. 21.4 11.8 0.0099
4.2  My afrigter het al aan my gesê om doelbewus die reëls te oortree. 20.0 4.9 0.0003
4.3  .Ek was al skelm in ’n wedstryd/ kompetisie.  16.2 3.6 0.0001
5.1 My aandag word afgetrek deur dit wat toekouers van die kant af sê/ skree. 37.4 16.0 0.0000
5.2 My pa/ma gaan so te kere langs die veld dat ek skaam voel vir hulle. 23.5 4.4 0.0000
5.3 Ek het al gesien hoe toeskouers met mekaar baklei. 29.8 11.1 0.0000
5.4 Voor ‘n wedstryd is ek al bang vir wat my pa/ma langs die veld gaan doen/sê/skree. 15.6 2.7 0.0001
5.5 Dit pla my as toeskouers lelike goed aan ander deelnemers of skeidsregters sê/ skree. 57.4 34.8 0.0001
6.1 Ek voel lus om op te hou met die sportsoort waarin ek die hoogste prestasie behaal het. 13.3 6.2 0.0560
6.2 Ek sal eintlik graag ‘n ander stokperdjie wil aanpak in pleks van my sport. 15.6 8.7 0.0640
6.3 Ek dink daaraan om aan ‘n ander sportsoort te begin deelneem in die plek van die een waaraan ek nou deelneem. 18.0 13.8 0.3098
Afdeling 1: Genot 20.5 15.9 0.0154
Afdeling 2: Prestasie Druk 32.0 24.0 0.0001
Afdeling 3: Kompetisie Angs 34.4 19.0 0.0000
Afdeling 4: Sportmanskap 19.2 6.8 0.0000
Afdeling 5: Toeskouergedrag 32.7 13.6 0.0000
Afdeling 6: Onttrekking 15.6 9.8 0.0668
Totaal 28.3 17.2 0.0000

p-Waarde

 
Vanuit tabel 6 kan die volgende afleidings gemaak word: 

• Die verskille tussen die leerders se negatiewe sportbelewenisindeks en die 

indeks van ouers se persepsie van die leerders se belewenis, was betekenisvol 

op ’n 95%-vlak vir al die afdelings (1-5) behalwe afdeling 6.  

• Die verskille tussen die leerders se negatiewe sportbelewenisindeks en die 

indeks van ouers se persepsie van die leerders se belewenis, was op al die vrae 

in afdeling 4 (Sportmanskap) en afdeling 5 (Toeskouergdrag) betekenisvol op ‘n 

95%-vlak.  

• Die verskille tussen die leerders se negatiewe sportbelewenisindeks en die 

indeks van ouers se persepsie van die leerders se belewenis, was met die 

uitsondering van vraag 3.5 op al die vrae in afdeling 3 (Kompetisie-angs) 

betekenisvol. 
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• Die verskille tussen die leerders se negatiewe sportbelewenisindeks en die 

indeks van ouers se persepsie van die leerders se belewenis, was vir slegs twee 

vrae (vraag 1.2 &1.8) in afdeling 1 (Genot) betekenisvol. 

• Die verskille tussen die leerders se negatiewe sportbelewenisindeks en die 

indeks van ouers se persepsie van die leerders se belewenis, was op geen van 

die vrae in afdeling 6 (Onttrekking aan deelname) betekenisvol nie. 

• In alle gevalle was die kinders se belewenis meer negatief as die ouers se 

persepsie van die kind se belewenis.  

 

Tabel 7: T-toets vir Onafhanklike Steekproewe:  Leerders en Afrigters 
T-toets vir Onafhanklikke Steekproewe volgens Groepe tussen Leerders en Afrigters 1. Leerder 3. Afrigters

Steekproef groote 115 65
1.1 My sport is vir my lekker. 6.7 4.6 0.3521
1.2 Ek sien uit na oefeninge. 22.6 6.7 0.0000
1.3 Ek begin al die week voor ‘n groot wedstryd/kompetisie daarna uitsien. 24.0 12.0 0.0013
1.4 Ek geniet dit om teen ander kinders deel te neem. 10.4 4.6 0.0325
1.5 My sport is vir my lekkerder as enige ander stokperdjies. 21.4 15.1 0.1279
1.6 Ek is trots op myself as ek/my span gewen het. 5.2 4.1 0.5888
1.7 My sport is vir my lekkerder as om lekker dinge saam met my maats te doen. 40.5 27.4 0.0030
1.8 Ek geniet my sport selfs wanneer ek/my span verloor. 32.7 21.9 0.0094
2.1 Ek huil as iets verkeerd loop tydens ‘n wedstryd/kompetisie. 11.9 5.9 0.0338
2.2 Ek voel skuldig oor klein dingetjies wat in die wedstryd/ kompetisie gebeur het. 38.5 26.2 0.0006
2.3 Na ‘n wedstryd/ kompetisie dink ek lank na oor wat gebeur het. 58.2 50.8 0.1137
2.4 Wanneer ek/my span verloor, voel dit asof die byeenkoms/ wedstryd ‘n mislukking was. 26.1 19.0 0.1029
2.5 Wanneer ek/my span verloor, voel ek nie lus om met iemand te praat nie. 20.9 12.0 0.0292
2.6 Ek neem eintlik aan sport deel omdat ek wil wen. 42.3 42.8 0.9342
2.7 Wanneer ek/ my span verloor, voel dit vir my of my afrigter vir my kwaad is.   29.5 5.3 0.0000
2.8 Ek voel ander kinders neem sport te ernstig op.  42.3 22.0 0.0000
2.9   Ek voel my ouers is ontevrede met my wanneer ek/my span verloor het. 18.5 11.1 0.0950
3.1 Ek voel baie senuweeagtig net voor ek opdraf/deelneem. 61.4 35.4 0.0000
3.2 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd wonder ek of ek hard genoeg geoefen het. 46.3 28.8 0.0004
3.3 Dit maak my baie benoud om te dink ek/my span kan dalk verloor/ laaste kom. 36.5 21.8 0.0007
3.4 Vir my is die ergste van verloor dat ek ander mense teleurstel. 37.9 23.9 0.0013
3.5 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd is ek bang dat ek nie goed genoeg gaan wees nie. 32.1 20.4 0.0068
3.6 Ek sukkel om gemaklik asem te haal voor ’n wedstryd/ kompetisie. 22.0 4.8 0.0001
3.7 Dit voel of my maag draai voordat ek moet deelneem. 48.1 24.3 0.0000
3.8 Ek voel lam in my bene voor ’n wedstryd/kompetisie. 30.7 15.7 0.0027
3.9 Ek sukkel om te eet voor ’n groot wedstryd/kompetisie. 28.1 5.9 0.0000
3.1 Ek kou my naels of aan iets wat ek in my hande het voor ’n wedstryd/kompetisie. 26.7 1.9 0.0000
3.11 Ek sukkel om te slaap voor ’n groot wedstryd/kompetisie. 34.2 10.7 0.0000
3.12 Ek kry nare drome voor ’n wedstryd/kompetisie. 9.3 3.9 0.1098
4.1  Ek is ’n swak verloorder. 21.4 10.2 0.0075
4.2  My afrigter het al aan my gesê om doelbewus die reëls te oortree. 20.0 3.6 0.0000
4.3  .Ek was al skelm in ’n wedstryd/ kompetisie.  16.2 0.0 0.0000
5.1 My aandag word afgetrek deur dit wat toekouers van die kant af sê/ skree. 37.4 20.6 0.0001
5.2 My pa/ma gaan so te kere langs die veld dat ek skaam voel vir hulle. 23.5 4.6 0.0001
5.3 Ek het al gesien hoe toeskouers met mekaar baklei. 29.8 6.5 0.0000
5.4 Voor ‘n wedstryd is ek al bang vir wat my pa/ma langs die veld gaan doen/sê/skree. 15.6 3.0 0.0005
5.5 Dit pla my as toeskouers lelike goed aan ander deelnemers of skeidsregters sê/ skree. 57.4 39.5 0.0017
6.1 Ek voel lus om op te hou met die sportsoort waarin ek die hoogste prestasie behaal het. 13.3 3.0 0.0101
6.2 Ek sal eintlik graag ‘n ander stokperdjie wil aanpak in pleks van my sport. 15.6 4.4 0.0072
6.3 Ek dink daaraan om aan ‘n ander sportsoort te begin deelneem in die plek van die een waaraan ek nou deelneem. 18.0 3.6 0.0009
Afdeling 1: Genot 20.5 11.7 0.0000
Afdeling 2: Prestasie Druk 32.0 21.6 0.0000
Afdeling 3: Kompetisie Angs 34.4 19.8 0.0000
Afdeling 4: Sportmanskap 19.2 4.5 0.0000
Afdeling 5: Toeskouergedrag 32.7 15.5 0.0000
Afdeling 6: Onttrekking 15.6 4.8 0.0010
Totaal 28.3 15.6 0.0000

p-Waarde

 
 

Vanuit tabel 7 kan die volgende afleidings gemaak word: 

• Die verskille tussen die leerders se negatiewe sportbelewenisindeks en die 

indeks van afrigters se persepsie van die leerders se belewenis, was  
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betekenisvol op ’n 95%-vlak vir al die afdelings.  

• Die verskille tussen die leerders se negatiewe sportbelewenisindeks en die 

indeks van afrigters se persepsie van die leerders se belewenis, was op al die 

vrae in afdeling 4 (Sportmanskap), afdeling 5 (Toeskouergdrag), en afdeling 6 

(Onttrekking) betekenisvol op ‘n 95%-vlak.  

• Die verskille tussen die leerders se negatiewe sportbelewenisindeks en die 

indeks van afrigters se persepsie van die leerders se belewenis, was met die 

uitsondering van vraag 3.12 op al die vrae in afdeling 3 (Kompetisie-angs) 

betekenisvol. 

• In alle gevalle was die kinders se belewenis meer negatief as die afrigters se 

persepsie van die kind se belewenis. 

 

Tabel 8: T-toets vir Onafhanklike Steekproewe: Ouers en Afrigters 
T-toets vir Onafhanklikke Steekproewe volgens Groepe tussen Ouers en Afrigters 2. Ouers 3. Afrigters

Steekproef groote 79 65
1.1 My sport is vir my lekker. 5.1 4.6 0.8453
1.2 Ek sien uit na oefeninge. 9.7 6.7 0.2728
1.3 Ek begin al die week voor ‘n groot wedstryd/kompetisie daarna uitsien. 19.0 12.0 0.0378
1.4 Ek geniet dit om teen ander kinders deel te neem. 10.1 4.6 0.0407
1.5 My sport is vir my lekkerder as enige ander stokperdjies. 22.2 15.1 0.0767
1.6 Ek is trots op myself as ek/my span gewen het. 2.5 4.1 0.3456
1.7 My sport is vir my lekkerder as om lekker dinge saam met my maats te doen. 34.2 27.4 0.1497
1.8 Ek geniet my sport selfs wanneer ek/my span verloor. 24.8 21.9 0.4983
2.1 Ek huil as iets verkeerd loop tydens ‘n wedstryd/kompetisie. 12.2 5.9 0.0501
2.2 Ek voel skuldig oor klein dingetjies wat in die wedstryd/ kompetisie gebeur het. 30.5 26.2 0.2536
2.3 Na ‘n wedstryd/ kompetisie dink ek lank na oor wat gebeur het. 48.7 50.8 0.6559
2.4 Wanneer ek/my span verloor, voel dit asof die byeenkoms/ wedstryd ‘n mislukking was. 21.2 19.0 0.6120
2.5 Wanneer ek/my span verloor, voel ek nie lus om met iemand te praat nie. 16.9 12.0 0.1999
2.6 Ek neem eintlik aan sport deel omdat ek wil wen. 43.4 42.8 0.9395
2.7 Wanneer ek/ my span verloor, voel dit vir my of my afrigter vir my kwaad is.   13.3 5.3 0.0157
2.8 Ek voel ander kinders neem sport te ernstig op.  21.1 22.0 0.8408
2.9   Ek voel my ouers is ontevrede met my wanneer ek/my span verloor het. 11.1 11.1 0.9995
3.1 Ek voel baie senuweeagtig net voor ek opdraf/deelneem. 38.8 35.4 0.4646
3.2 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd wonder ek of ek hard genoeg geoefen het. 31.4 28.8 0.5613
3.3 Dit maak my baie benoud om te dink ek/my span kan dalk verloor/ laaste kom. 25.1 21.8 0.4633
3.4 Vir my is die ergste van verloor dat ek ander mense teleurstel. 26.2 23.9 0.6059
3.5 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd is ek bang dat ek nie goed genoeg gaan wees nie. 26.0 20.4 0.1472
3.6 Ek sukkel om gemaklik asem te haal voor ’n wedstryd/ kompetisie. 5.4 4.8 0.8437
3.7 Dit voel of my maag draai voordat ek moet deelneem. 25.3 24.3 0.8021
3.8 Ek voel lam in my bene voor ’n wedstryd/kompetisie. 12.2 15.7 0.2957
3.9 Ek sukkel om te eet voor ’n groot wedstryd/kompetisie. 13.9 5.9 0.0215
3.1 Ek kou my naels of aan iets wat ek in my hande het voor ’n wedstryd/kompetisie. 11.8 1.9 0.0054
3.11 Ek sukkel om te slaap voor ’n groot wedstryd/kompetisie. 12.5 10.7 0.5836
3.12 Ek kry nare drome voor ’n wedstryd/kompetisie. 0.0 3.9 0.0030
4.1  Ek is ’n swak verloorder. 11.8 10.2 0.6272
4.2  My afrigter het al aan my gesê om doelbewus die reëls te oortree. 4.9 3.6 0.6663
4.3  .Ek was al skelm in ’n wedstryd/ kompetisie.  3.6 0.0 0.0070
5.1 My aandag word afgetrek deur dit wat toekouers van die kant af sê/ skree. 16.0 20.6 0.1801
5.2 My pa/ma gaan so te kere langs die veld dat ek skaam voel vir hulle. 4.4 4.6 0.9429
5.3 Ek het al gesien hoe toeskouers met mekaar baklei. 11.1 6.5 0.1889
5.4 Voor ‘n wedstryd is ek al bang vir wat my pa/ma langs die veld gaan doen/sê/skree. 2.7 3.0 0.8638
5.5 Dit pla my as toeskouers lelike goed aan ander deelnemers of skeidsregters sê/ skree. 34.8 39.5 0.4160
6.1 Ek voel lus om op te hou met die sportsoort waarin ek die hoogste prestasie behaal het. 6.2 3.0 0.2666
6.2 Ek sal eintlik graag ‘n ander stokperdjie wil aanpak in pleks van my sport. 8.7 4.4 0.2395
6.3 Ek dink daaraan om aan ‘n ander sportsoort te begin deelneem in die plek van die een waaraan ek nou deelneem. 13.8 3.6 0.0103
Afdeling 1: Genot 15.9 11.7 0.0401
Afdeling 2: Prestasie Druk 24.0 21.6 0.2779
Afdeling 3: Kompetisie Angs 19.0 19.8 0.7237
Afdeling 4: Sportmanskap 6.8 4.5 0.1724
Afdeling 5: Toeskouergedrag 13.6 15.5 0.3676
Afdeling 6: Onttrekking 9.8 4.8 0.0889
Totaal 17.2 15.6 0.2632

p-Waarde

 
 



 72

Vanuit tabel 8 kan die volgende afleidings gemaak word: 

• Die verskil tussen die indeks van afrigters se persepsie van die leerders se 

belewenis en die indeks van die ouers se persepsie, was slegs vir afdeling 1 (Genot) 

betekenisvol.   

• Die verskil tussen die indeks van afrigters se persepsie van die leerders se 

belewenis en die indeks van die ouers se persepsie, was op geen vrae in afdeling 5 

en afdeling 6 betekenisvol nie.  

• Die verskil tussen die indeks van afrigters se persepsie van die leerders se 

belewenis en die indeks van die ouers se persepsie, was op slegs een vraag in 

afdeling 2 en afdeling 4 betekenisvol. 

• In alle gevalle was die kinders se belewenis meer negatief as die ouers en afrigters 

se persepsies van die kind se belewenis. 

 

4.8 OPSOMMING 

Die inhoud van hierdie hoofstuk is gewy aan die beskrywing van die data-

insamelingsproses, die analisering van die data asook die bevindinge wat uit hierdie 

analises voortspruit. Nadat die navorsingsprosedure breedvoerig verduidelik is, is daar 

van steekproef realisasie gebruik gemaak om die uiteensetting van die navorsingsgroep 

te verstrek. Hiermee kon vasgestel word dat die steekproef bestaan het uit 57% seuns 

en 43% meisies, dat 77% van die steekproef aan meer as een sportsoort deelneem en 

dat 58% van die steekproef aan individuele sportsoorte deelneem teenoor die 42% wat 

aan spansporte deelneem. Die negatiewe sportbelewenisindeks soos vanaf die 

meetinstrument opgestel, is verduidelik en daarna is die indekstellings van leerders vir 

die onderskeie afdelings van negatiewe sportbelewenis soos vanuit die literatuuroorsig 

(Hoofstuk 2) opgestel, verduidelik. Die negatiewe sportbelewenisindekstelling van 

leerders is met die ouers en afrigters se persepsie daarvan vergelyk. Dit was die 

bevinding dat leerders se belewenis van hul sportdeelname meer negatief is as wat 

ouers en afrigters vermoed dit is. Die betekenisvolheid van die verskille tussen leerders 

se indekstellings en ouers se persepsies daarvan is volgens die T-toets vir onafhanklike 

steekproewe gemeet. Dit was die bevinding dat die verskil in indekstellings tussen 

leerders en ouers op vyf van die ses afdelings van negatiewe sportbelewenis 

betekenisvol is. Hierna is die indekstellings van leerders en afrigters se persepsies 

daarvan met behulp van T-toets vir onafhanklike steekproewe gemeet. Die bevinding 

was dat die verskille tussen leerders se negatiewe sportbelewenisindekstellings en die 

persepsie van afrigters van dié belewenis in al ses die afdelings van negatiewe 
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sportbelewenis betekenisvol was. In alle gevalle was die leerders se sportbelewenis 

betekenisvol meer negatief as wat ouers én afrigters gedink het dit is.  

 

In die volgende hoofstuk sal aandag gegee word aan die interpretasie van die 

navorsingsbevindinge, die gevolgtrekkings daaromtrent en die sterkpunte, asook 

leemtes van die studie.   
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HOOFSTUK 5 
 

INTERPRETASIE VAN DATA, OPSOMMING, GEVOLGTREKKINGS EN 
AANBEVELINGS 

 

5.1 INLEIDING 

Hierdie studie se hoofdoel is om lig te werp op die aard van die jong kind se 

sportbelewenis. Die navorser het eerstens ’n literatuurstudie gedoen om vas te stel 

watter bestaande inligting beskikbaar is oor kinders se deelname aan kompeterende 

sport. ’n Kort samevatting sowel as die bevindinge vanuit die inligting wat tydens die 

literatuurstudie verkry is, sal in hierdie hoofstuk gegee word. Tydens die literatuurstudie 

het die navorser tot die gevolgtrekking gekom dat dit nodig sou wees om ’n 

meetinstrument op te stel wat jong kinders wat intensief aan sport deelneem, se 

belewenis van hul sportdeelname sou kon ondersoek. Vanuit hierdie meetinstrument, 

die sportbelewenisvraelys, is ’n sportbelewenisindeks opgestel sodat waardes aan 

kinders se belewenis toegeken kon word. Die bevindinge en gevolgtrekkings van die 

navorsingsdata soos versamel met behulp van die meetinstrument, volg op die 

samevatting van die literatuurstudie.    

 

5.2  SAMEVATTING EN BEVINDINGE VAN DIE LITERATUURSTUDIE 

Met die aanvang van die literatuurstudie is die kind se belewing vanuit die perspektief 

van die relasieteorie belig. In hierdie gedeelte van die literatuurstudie is verduidelik dat 

daar ’n wisselwerking tussen die kind en die verskillende komponente van sy leefwêreld 

bestaan. Die komponente van die leefwêreld bestaan onder andere uit objekte, idees, 

mense, God en die kind self. As gevolg van die wisselwerking word verhoudings met 

die verskillende komponente gestig. Die aard en kwaliteit van die verhoudings word 

beïnvloed deur die aard en kwaliteit van die wisselwerking tussen die self en die 

verskillende komponente van die leefwêreld.  Belewing bepaal volgens die relasieteorie 

die kwaliteit van betekenisgewing en betrokkenheid. Voorts dien belewing as 

aansporing tot verdere betrokkenheid by soortgelyke aktiwiteite as dié wat deel van die 

belewing uitgemaak het.  

 

Gedurende die literatuurstudie is uitgelig dat ’n persoon se relasievorming met die pole 

van ’n magneet vergelyk kan word in wat as die polariteits-effek bekend staan. ’n 



 75

Positiewe polariteitseffek is nodig vir relasievorming aangesien dit betekenisgewing 

bevorder, betrokkenheid verhoog en ’n aangename belewing tot gevolg het. Wanneer 

die kind egter ’n negatiewe polariteitseffek in sy relasievorming ervaar, kan dit beteken 

dat betekenisgewing en betrokkenheid negatief deur die kind se belewing beïnvloed 

word, in die sin dat as die kind ‘n aktiwiteit negatief beleef, hy ’n negatiewe betekenis 

daaraan sal heg en hy huiwerig sal wees om weer by so ‘n aktiwiteit betrokke te raak.  

 

’n Beoordeling van die kind se belewenis van sportdeelname het gevolg op die 

beskrywing van die aard van die kind se belewing binne sy leefwêreld. Redes vir 

kinders se deelname aan sport, voordele van deelname en die invloed van volwassenes 

op kinders se sportbelewenis is bespreek. Nadat die onstaan van ’n positiewe sowel as 

negatiewe sportbelewenis bespreek is, is die faktore wat lei tot die ontstaan van ’n 

negatiewe sportbelewenis, sowel as die gevolge daarvan bestudeer. Ten opsigte van 

bogenoemde is die volgende bevindinge gemaak: 

• Die hoofrede waarom kinders aan sport deelneem, is omdat hulle pret wil hê. 

Verder neem kinders aan sport deel omdat hulle fiks wil wees, vaardighede wil 

aanleer en omdat hulle interaksie met ander kinders verlang. Sommige kinders 

neem aan sport deel omdat hulle op soek is na die ervaring van kompetisie.  

• Sportdeelname is voordelig vir kinders wanneer hulle sosiale vaardighede daardeur 

leer, hul fiksheid en fisiese vaardighede verbeter en wanneer dit hul eie-waarde 

verhoog.  

• Volwassenes speel ’n groot rol in die kind se belewenis van sportdeelname. 

Wanneer ouers en afrigters betrokke en ondersteunend is en met warmte en begrip 

optree, vergroot dit die kans dat ’n kind ’n positiewe sportbelewenis sal hê. Ouers 

en afrigters kan egter die sportbelewenis vir kinders bederf indien hulle druk op 

kinders plaas om te wen en nie daarin kan slaag om kinders te ondersteun wanneer 

teleurstelling verwerk moet word nie.  

• Wanneer kinders sukses in sport beleef, vergroot die kans dat hulle sportdeelname 

as positief sal beleef. Tydens die literatuurstudie is bevind dat suksesbelewing die 

grootste bydraende faktor tot die vorming van ’n positiewe selfkonsep is. Kinders 

beleef sukses in sport wanneer hulle ander mense tevrede stel, voel dat hulle deur 

ander nodig geag word, op hul vorige prestasie kon verbeter, ’n oorwinning kon 

behaal, pret gehad het en opwinding beleef het.  

• Een van die grootste faktore wat daartoe aanleiding gee dat kinders sportdeelname 

negatief beleef, is die stres en angs wat kompeterende situasies tot gevolg kan hê. 
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Dit is veral die vrees vir mislukking wat angs by kinders meebring wanneer hulle 

aan sport deelneem. Die moontlikheid van die ontstaan van stres by kinders 

betreffende hul sportdeelname verhoog ook wanneer sport vir kinders vanuit ’n 

professionele benadering aangepak word en wanneer kinders op ’n vroeë 

ouderdom intensief oefen en deelneem. Laastens word kinders se sportbelewenis 

negatief beïnvloed wanneer volwassenes ’n “wen-ten-alle-koste” benadering tot 

sport op kinders afdruk.  

• ’n Gebrek aan gesonde sportmanskap is een van die gevolge van ’n negatiewe 

sportbelewenis by kinders. Daar is gevind dat swak sportmanskap by kinders ‘n 

direkte verband toon met onsportiewe en aggressiewe gedrag deur ouers en 

afrigters. ’n Negatiewe belewenis van sportdeelname lei verder daartoe dat kinders 

deelname aan ’n sportsoort staak. Die ervaring dat deelname nie langer pret is nie 

is as een van die grootste redes vir onttrekking aan sportdeelname by kinders 

geïdentifiseer. Kompetisie-angs dien verder as bewys daarvan dat kinders sport as 

negatief beleef. Laastens is uitbranding as ‘n negatiewe reaksie op intensiewe 

sportdeelname geïdentifiseer. Dit is in die literatuurstudie as ’n toestand van fisiese 

en emosionele uitputting beskryf.   

    

Tydens die literatuurstudie is daar onder die indruk gekom dat daar ’n leemte bestaan in 

die meting van kinders se belewenis van intensiewe sportsituasies. Alhoewel daar 

inligting vanuit veral Amerikaanse, Britse en Australiese bronne gevind is wat 

kommentaar lewer op kinders se deelname aan kompeterende sport, kon daar tydens 

die literatuurstudie weinig inligting gevind word wat eksplisiet ag slaan op hoe kinders 

intensiewe sportdeelname beleef. Die volgende gedeelte van hierdie hoofstuk sal gewy 

word aan die samevattende bevindinge van inligting soos verkry vanuit die 

sportbelewenisvraelys wat ontwikkel is en die sportbelewenisindeks wat daaruit 

voortgevloei het.  

 

5.3 SAMEVATTING, BEVINDINGE EN AANBEVELINGS VAN DIE EMPIRIESE 
STUDIE  

Die doel van hierdie afdeling is om die navorsingsresultate kortliks saam te vat en aan 

te bied: 

• Die doel van die empiriese studie was om die belewenis van jong kinders van 

intensiewe sportdeelname aan die hand van ’n vraelys wat spesiaal vir dié doel 

opgestel is, te ondersoek.  
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• Die vraelys wat gebruik is, is saamgestel vanuit inligting verkry vanuit die 

literatuurstudie oor kinders se deelname aan kompeterende sport. Daarna is ’n 

sportbelewenisindeks vanuit die vraelys opgestel aan die hand waarvan meting van 

kinders se sportbelewenis geskied het.  

• Die steekproefsamestelling het op doelgerigte wyse plaasgevind en die vraelys het 

bestaan uit ’n aantal geslote vrae met keuses wat op die Likert-skaal gebaseer is. 

• Die navorsingsgroep het bestaan uit 115 jong kinders tussen die ouderdom van 9 

en 13 jaar wat intensief aan sport deelneem, asook hul ouers en hul afrigters. Die 

groepsamestelling van die kinders was 57% seuns en 43% meisies. Verder het 

23% in een sportsoort gespesialiseer, terwyl 77% in meer as een sportsoort 

deelgeneem het. Uit die groep leerders het 42% aan ‘n spansport as hul primêre 

sport deelgeneem, terwyl 58% aan individuele sporte as hul primêre sporte 

deelgeneem het. 

 

Die analisering van data is per rekenaar in die rekenaarprogram Microsoft Excel 

gedoen. Vanuit die navorsingsdata is die volgende bevind: 

• Cronbach se alfa koëffisiënt is aangewend om die betroubaarheid van die studie te 

meet. Die koëffisiënt het uitgewerk op 0.88. Die navorsingsdata kan dus as 

betroubaar beskou word.  

• ’n Faktoranalise volgens die Varimax Normalised-metode is gedoen. Volgens die 

analise word 69% van die variansie verklaar. Die resultate verkry met behulp van 

die meetinstrument kan dus as geldig beskou word.  

 

In hoofstuk 4 (4.4.1) is genoem dat ‘n negatiewe sportbelewenisindeks vir leerders, 

ouers en afrigters uit die meetinstrument opgestel is. Hierdie 100-punt indeks 

weerspieël die totale moontlike negatiewe belewenis wat leerders van hulle sporte kan 

ervaar of wat ouers en afrigters vermoed die leerders ervaar. Uit die navorsingsdata 

waar die leerders se negatiewe sportbelewenis grafies voorgestel is (figure 5 & 6), het 

die volgende navore gekom: 

• Leerders beleef intensiewe sportdeelname veel meer negatief as wat ouers en 

afrigters vermoed hulle beleef. 

• Dogters beleef intensiewe sportdeelname meer negatief as seuns. 

• Individuele sportsoorte is geneig om meer stresvol vir kinders te wees as 

spansporte. 
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• Kompetsie-angs, gevolg deur toeskouergedrag en prestasiedruk word die mees 

negatiefste beleef deur kinders wat intensief aan sport deelneem.   

• Alle aspekte van intensiewe sportdeelname word meer negatief deur kinders beleef 

as wat volwassenes dink hulle dit beleef.  

• Die diskrepansie tussen leerders se belewenis en ouers/afrigters se persepsie 

daarvan was die grootste vir die afdelings kompetisie-angs en toeskouergedrag. Dit 

is dus die afleiding dat ouers en afrigters ten opsigte van hierdie aspekte van 

sportbelewenis die minste kennis dra van kinders se sportbelewenis.    

• Die verskille tussen kinders se sportbelewenis en ouers sowel as afrigters se 

persepsies daarvan, is betekenisvol op die 95%-vlak, behalwe vir onttrekking aan 

deelname.  

 

Die leerders se negatiewe sportbelewenis is verder per stelling, soos verkry vanaf die 

sportbelewenisvraelys, ontleed en in tabelvorm aangebied. Die volgende bevindinge het 

vanuit tabel 4 (Negatiewe Belewenis van Sport Per Stelling – Persentasie Leerders wat 

Altyd en Nooit geantwoord het) na vore gekom: 

• ’n Negatiewe resultaat haal die genot uit sport vir ’n proporsie van deelnemers.  

• Deelnemers aan individuele sportsoorte is minder geneig om hul sportdeelname te 

geniet as kinders wat aan spansporte deelneem.      

• Deelnemers aan individuele sportsoorte is minder geneig om uit te sien na 

oefeninge as deelnemers aan spansporte.  

• Sportdeelname word nie belangriker deur kinders geag as interaksie met ander 

kinders nie 

• Die wenmotief is sterker by seuns as by meisies.   

• Meisies is meer geneig om voor kompetisies senuweegtig te wees as seuns.  

• Deelnemers aan spansporte voel dat hul vertoning meer mense beïnvloed as wat 

die geval is by deelnemers wat aan individuele sportsoorte deelneem.  

• Dit wil voorkom of afrigters aanleiding gee tot onsportiewe gedrag by kinders. 

• Opmerkings deur toeskouers het ’n negatiewe invloed op kinders se 

sportbelewenis.   

• 60.9 % van deelnemers het gemeld dat hulle al gesien het dat toeskouers met 

mekaar baklei. Hierdie bevinding gee dus ’n aanduiding van die mate waartoe 

toeskouers hulself aan wangedrag langs die veld of baan skuldig maak. 
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• Jong kinders se negatiewe sportbelewenis lei nie noodwendig tot onttrekking aan 

deelname nie. 

 

5.4 BYDRAES VAN DIE STUDIE  

• Tydens die literatuurstudie is daar opnuut bewus geword van die waarde van 

sportdeelname vir die jong kind. Verder is die belangrikheid van ’n positiewe 

sportbelewenis by die kind deurgaans beklemtoon. Daar is bevind dat wanneer 

sportdeelname tot die ontwikkeling van ’n realistiese en gesonde selfbeeld lei, die 

kind aangetrokke sal voel tot die sportaktiwiteit en dat hy met deelname sal wil 

voortgaan.  

• Die rol van volwassenes in die kind se sportbelewenis het tydens hierdie studie 

onder die soeklig gekom. Daar is bevind dat die invloed van ouers en afrigters die 

kind se sportbelewenis positief of negatief kan beïnvloed.  

• Tydens die literatuurstudie is op weinig inligting afgekom wat spesifiek rapporteer 

wat die jong kind se sportbelewenis is. Een van die doelwitte van die studie was 

om ’n bewuswording te skep van die jong kind se sportbelewenis. Tydens hierdie 

studie is opnuut bewus geword van die jong kind se belewenis van intensiewe 

sportdeelname.  

• Die sportbelewenis van kinders is tydens die studie vergelyk met die persepsie 

van ouers en afrigters van hierdie sportbelewenis van kinders. Dit het aan die lig 

gekom dat kinders hul deelname aan intensiewe sport oor die algemeen meer 

negatief beleef as wat ouers en afrigters besef. Die studie dra dus by tot ’n groter 

bewustheid by volwassenes van hul persepsie van kinders se sportbelewenis.  

• Hierdie studie het lig gewerp op die verskil tussen die sportbelewenis van seuns in 

vergelyking met dié van meisies, asook op die verskil tussen die belewenis van 

leerders wat aan individuele sportsoorte deelneem teenoor deelnemers aan 

spansporte.   

 

5.5 LEEMTES VAN DIE STUDIE  

• Data oor die belewenis van intensiewe sportdeelname van jong kinders is tydens die 

studie met behulp van ’n vraelysmetode ingesamel. ’n Indiepte-studie wat 

ideografies van aard is, kon die weg gebaan het wat ’n basis kon voorsien vir 

voortgesette studie. Die gevallestudie-metode wat van onderhoude, observasie en 
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fokusgroeponderhoude gebruik maak, kon meer lig op kinders se perspektiewe 

gewerp het.   

• Tydens die literatuurstudie is gevind dat die polariteitseffek bepaal dat wanneer ’n 

kind ‘n aktiwiteit as negatief beleef, hy ’n negatiewe betekenis daaraan sal heg en 

dit sy betrokkenheid negatief sal beïnvloed omdat hy dan huiwerig sal wees om 

weer by die aktiwiteit betrokke te raak. Verder is daar tydens die literatuurstudie 

bevind dat onttrekking aan deelname een van die gevolge is van ’n negatiewe 

sportbelewenis by kinders. Tog het dit vanuit die data, wat met behulp van die 

vraelys ingesamel is, na vore gekom dat ’n relatiewe klein persentasie van die 

deelnemers (30%) gerapporteer het dat hulle al ooit daaraan gedink het om op te 

hou met sport waarin hulle presteer. Dit sou in ’n verdere studie ideaal wees om 

deelnemers van hierdie studie op te volg sodat waargeneem kan word of daar wel 

’n neiging by kinders bestaan om op hoërskool of kort daarna aan hul primêre 

sportsoort te onttrek.  

• Volgens inligting verkry met behulp van die faktoranalise bestaan daar by kinders 

negatiewe belewenisse wanneer hulle ’n verlooruitslag beleef. ’n Verdere indiepte-

studie oor die invloed van volwassenes op kinders se belewenis van negatiewe 

resultate behoort meer lig op hierdie vraagstuk te werp.      

 

5.6 AANBEVELINGS 

Alhoewel die studie daarin geslaag het om die doelwitte wat gestel is te bereik, is daar 

steeds onbeantwoorde vrae wat deur voortgesette navorsing aangespreek sou kon 

word: 

• Gesien die voordele wat sportdeelname vir kinders inhou, sou ’n ondersoek na die 

persentasie van Suid-Afrikaanse laerskool- sowel as hoërskoolleerders wat aan 

sport deelneem, ’n goeie aanduiding kon gee van hoeveel van die land se kinders 

baat vind by die voordele wat sportdeelname inhou.  

• ’n Ondersoek na die redes waarom kinders nie aan sport deelneem nie, sou aan 

organiseerders, afrigters en sportadministrateurs wenke kon verskaf hoe om sport 

vir kinders meer gebruikersvriendelik te maak.  

• Tydens hierdie studie het dit aan die lig gekom dat kinders sekere aspekte van hul 

sportdeelname meer negatief beleef as ander. Jong sportdeelnemers sou daarby 

baat kon vind indien veral aspekte soos prestasiedruk, kompetisie-angs en 

toeskouergedrag deur sportadministrateurs aangespreek word.  
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• Dit het voorts in hierdie studie aan die lig gekom dat meisies meer geneig is om voor 

kompetisies senuweegtig te wees as seuns. Hierdie bevinding kan meer indiepte in 

’n opvolgende studie ondersoek word.  

• ’n Studie wat Suid-Afrika se sportopset vir kinders in diepte bestudeer, sal moontlik 

ook wenke aan sportadministrateurs verskaf oor hoe om negatiewe aspekte in sport 

uit die weg te ruim.  

• Ouers en afrigters behoort deeglik ingelig te word oor die resultate van hierdie 

ondersoek.   

 

5.7 SAMEVATTING 

Die doel met hierdie studie was om die jong kind se belewenis van intensiewe 

sportdeelname te bestudeer. Die vraag is gevra of kinders dit positief of negatief beleef 

wanneer hulle op ’n hoë vlak, waar daar baie druk is om te presteer, moet deelneem. 

Vanuit hierdie studie het dit na vore gekom dat sekere aspekte van intensiewe 

sportdeelname, soos prestasiedruk, kompetisie-angs en toeskouergedrag wel negatief 

deur kinders beleef word. Dit het verder na vore gekom dat jong kinders se 

sportdeelname nie noodwendig vir hulle belangriker is as om met maats te sosialiseer 

nie. Die deurslaggewende rol wat volwassenes in kinders se sportbelewenis speel, het 

met hierdie studie opnuut onder die vergrootglas gekom. Dit was die bevinding dat dit 

vir kinders van groot belang is om volwassenes tevrede te stel en dat die mate waartoe 

hulle daarin slaag om dit te doen, bepaal of kinders dink hulle was suksesvol al dan nie. 

Dit was nie die doel van hierdie studie om sport vir kinders as goed of sleg te beoordeel 

nie, maar wel om meer inligting aangaande kinders se perspektief op intensiewe 

sportdeelname te verkry. Dit blyk steeds die geval te wees dat sport uiters lonend en 

verrykend vir jong kinders kan wees. Die positiewe impak van sport is egter gekoppel 

aan die voorwaarde dat sportaktiwiteite vir kinders uiters verantwoordelik en met 

omsigtigheid deur volwassenes bestuur word.   
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BYLAAG A: SPORTBELEWENIS VRAELYS VIR KINDERS 
 

 

SPORTBELEWENIS VRAELYS 
 

Naam en van:  

Graad:  

Geboortedatum:  

Datum:  

Ouderdom  

Skool:  

Geslag:  

 Sportsoort 

Streek (bv. Noord-Boland) □  

Provinsiaal (bv.Boland)      □  

Hoogste vlak van 

deelname: 

(Merk toepaslike keuse) 

Nasionaal (Suid-Afrika)      □  

 
Internasionaal                   □  

Ander sportsoorte:  
 

1. Die doel van hierdie vraelys is om meer inligting oor jou belewenis van sport 
deelname te verkry.  

2. Die vraelys bestaan uit ’n aantal stellings of sinne wat beskryf hoe mense (oor 
sportdeelname) voel of wat hulle doen. Ons wil graag weet hoe jy voel of wat jy 
doen. Daar is geen regte of verkeerde antwoorde nie. Elke mens is anders en jy 
moet sê wat vir jou waar is.  

3. Beantwoord die vrae eerlik. Probeer om nie lank te dink oor ‘n vraag nie. Gee die 
eerste, natuurlike antwoord soos dit by jou opkom. 

4. Elke vraag het vier moontlikhede(keuses) waaruit jy kan kies vir jou antwoord. Merk 
die opsie wat jy wil kies met ’n kruis (X). Die vier opsies is as volg: 

 

Nooit Hierdie opsie kan jy gebruik indien jy nooit so voel of optree nie. 

Soms Gebruik hierdie opsie indien jy net partykeer so voel of optree. 

Gewoonlik Hierdie opsie kan jy gebruik indien jy gewoonlik so voel of optree. 

Altyd  Gebruik hierdie opsie indien jy altyd so voel of optree. 
  

Kyk na die volgende voorbeeld: 
 

Ek droom lekker drome die aand voor 
ek aan ’n wedstryd/ kompetisie 
deelneem. 

 

Nooit 

 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

Ons kan dus sien dat die persoon hierbo altyd die aand voor ‘n kompetisie of wedstryd 
’n lekker droom het.  
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AFDELING 1 

1.1 My sport is vir my lekker. 
 

Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

1.2 Ek sien uit na oefeninge. 
 

Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

1.3 Ek begin al die week voor ‘n groot 
wedstryd/kompetisie daarna 
uitsien. 

 

Nooit 

 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

1.4 Ek geniet dit om teen ander 
kinders deel te neem. 

 

Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

1.5 My sport is vir my lekkerder as 
enige ander stokperdjies.  

 

Nooit 

 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

1.6 Ek is trots op myself as ek/my 
span gewen het.  

 

Nooit 

 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

1.7 My sport is vir my lekkerder as om 
lekker dinge saam met my maats 
te doen.  

 

Nooit 

 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

1.8 Ek geniet my sport selfs wanneer 
ek/my span verloor.  

 

Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

AFDELING 2 

2.1 Ek huil as iets verkeerd loop 
tydens ‘n wedstryd/kompetisie. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

2.2 Ek voel skuldig oor klein dingetjies 
wat in die wedstryd/ kompetisie 
gebeur het. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

2.3 Na ‘n wedstryd/ kompetisie dink 
ek lank na oor wat gebeur het.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

2.4 Wanneer ek/my span verloor, voel 
dit asof die byeenkoms/ wedstryd 
‘n mislukking was.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

2.5 Wanneer ek/my span verloor, voel 
ek nie lus om met iemand te praat 
nie.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 
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2.6 Ek neem eintlik aan sport deel 
omdat ek wil wen.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

2.7 Wanneer ek/ my span verloor, 
voel dit vir my of my afrigter vir my 
kwaad is.    

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

2.8 Ek voel ander kinders neem sport 
te ernstig op.   Nooit Soms Gewoonlik Altyd 

2.9   Ek voel my ouers is ontevrede 
met my wanneer ek/my span 
verloor het. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

AFDELING 3 

3.1 Ek voel baie senuweeagtig net 
voor ek opdraf/deelneem. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

3.2 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd 
wonder ek of ek hard genoeg 
geoefen het.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

3.3 Dit maak my baie benoud om te 
dink ek/my span kan dalk verloor/ 
laaste kom. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

3.4 Vir my is die ergste van verloor 
dat ek ander mense teleurstel. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

3.5 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd is ek 
bang dat ek nie goed genoeg 
gaan wees nie. 

 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

3.6 Ek sukkel om gemaklik asem te 
haal voor ’n wedstryd/ kompetisie. 

 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

3.7 Dit voel of my maag draai voordat 
ek moet deelneem. 

 

Nooit 
Soms Gewoonlik Altyd 

3.8 Ek voel lam in my bene voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

3.9 Ek sukkel om te eet voor ’n groot 
wedstryd/kompetisie. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 
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3.10 Ek kou my naels of aan iets wat 
ek in my hande het voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

3.11 Ek sukkel om te slaap voor ’n 
groot wedstryd/kompetisie. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

3.12 Ek kry nare drome voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

AFDELING 4 
 

4.1  Ek is ’n swak verloorder. 
 

Nooit 
 

Soms 
 

Gewoonlik 
 

Altyd 
 

4.2  My afrigter het al aan my gesê om 
doelbewus die reëls te oortree. 

 

Nooit 
 

Soms 
 

Gewoonlik 
 

Altyd 
 

4.3  .Ek was al skelm in ’n wedstryd/ 
kompetisie.  Nooit Soms Gewoonlik Altyd 

 
AFDELING 5 

5.1 My aandag word afgetrek deur dit 
wat toekouers van die kant af sê/ 
skree.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

5.2 My pa/ma gaan so te kere langs 
die veld dat ek skaam voel vir 
hulle.  

 

Nooit Soms Gewoonlik Altyd 

5.3 Ek het al gesien hoe toeskouers 
met mekaar baklei. 

 

Nooit Soms Gewoonlik Altyd 

5.4 Voor ‘n wedstryd is ek al bang vir 
wat my pa/ma langs die veld gaan 
doen/sê/skree.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

5.5 Dit pla my as toeskouers lelike 
goed aan ander deelnemers of 
skeidsregters sê/ skree. 

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

AFDELING 6 

6.1 Ek voel lus om op te hou met die 
sportsoort waarin ek die hoogste 
prestasie behaal het.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

6.2 Ek sal eintlik graag ‘n ander 
stokperdjie wil aanpak in pleks 
van my sport.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 

6.3 Ek dink daaraan om aan ‘n ander 
sportsoort te begin deelneem in 
die plek van die een waaraan ek 
nou deelneem.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 
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BYLAAG B: SPORTBELEWENIS VRAELYS VIR OUERS 
 

 

SPORTBELEWENIS VRAELYS VIR OUERS 
 

Naam van ouer:  

Naam van die kind:  

Graad:  

Geboortedatum:  

Datum:  

Ouderdom  

Skool:  

Geslag:  

 Sportsoort 

Streek (bv. Noord-Boland) □  

Provinsiaal (bv.Boland)    □  

Hoogste vlak van 

deelname: 

(Merk toepaslike keuse) 

Nasionaal (Suid-Afrika)      □  

 
Internasionaal            □  

Ander sportsoorte:  
 

1. Die doel van hierdie vraelys is om meer inligting oor ú indruk van u kind se 
belewenis van sy/haar sportdeelname te verkry.  

2. Die vraelys bestaan uit ’n aantal stellings of sinne wat beskryf hoe kinders oor 
sportdeelname voel of wat hulle doen. Ons wil graag weet wat u dink oor hoe u kind 
voel. Daar is geen regte of verkeerde antwoorde nie. Elke mens is anders en u moet 
sê wat vir u kind waar is.  

3. Beantwoord die vrae eerlik. Moet asb. nie u kind raadpleeg wanneer u die vraelys 
voltooi nie, aangesien ons juis u opinie oor u kind se belewenis wil hê.  

4. Probeer om nie lank te dink oor ‘n vraag nie. Gee die eerste, natuurlike antwoord 
soos dit by u opkom. 

5. Elke vraag het vier moontlikhede(keuses) waaruit u kan kies vir u antwoord. Merk 
die opsie wat u wil kies met ’n kruis (X). Die vier opsies is as volg: 

 

Nooit  Hierdie opsie kan u gebruik indien u dink u kind voel nooit so of tree 
nooit so op nie. 

Soms Gebruik hierdie opsie indien u dink u kind voel net partykeer so of tree 
net partykeer so op. 

Gewoonlik Hierdie opsie kan u gebruik indien u dink u kind voel gewoonlik so of 
tree gewoonlik so op. 

Altyd  Gebruik hierdie opsie indien u dink u kind voel altyd so of tree altyd so 
op. 

Ek weet nie Hierdie opsie kan u gebruik indien u nie weet hoe u kind voel of optree 
nie. 
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 AFDELING 1 

1.1 My kind geniet sy/haar 
sportdeelname. 

 
Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

 
Ek weet 

nie 

1.2 My kind sien uit na oefeninge. 
 

Nooit 
 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

 
Ek weet 

nie 
1.3 My kind begin al die week voor 

‘n groot wedstryd/kompetisie 
daarna uitsien. 

 
Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

 
Ek weet 

nie 

1.4 My kind geniet dit om teen 
ander deel te neem. 

 
Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

 
Ek weet 

nie 
1.5 My kind se sport is vir hom/haar 

lekkerder as enige ander 
stokperdjies.  

 
Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

 
Ek weet 

nie 
1.6 My kind is trots op hom-

/haarself as sy/haar span gewen 
het.  

 
Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

 
Ek weet 

nie 
1.7 My kind se sport is vir hom/haar 

lekkerder as om lekker aktiwi-
teite saam met maats te doen. 

 
Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

 
Ek weet 

nie 
1.8 My kind geniet sy/haar sport 

selfs wanneer hy/sy of die span 
verloor het. 

 
Nooit 

 

Soms 

 

Gewoonlik 

 

Altyd 

 
Ek weet 

nie 
AFDELING 2 

2.1 My kind huil as iets verkeerd 
loop tydens ‘n wedstryd/ 
kompetisie. 

 

Nooit Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.2 My kind voel skuldig oor klein 
dingetjies wat tydens die 
wedstryd/kompetisie gebeur het.

 

Nooit Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.3 Na ‘n wedstryd/ kompetisie dink 
my kind lank na oor wat gebeur 
het.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.4 Wanneer my kind of sy/haar 
span verloor, voel dit vir 
hom/haar asof die byeenkoms/ 
wedstryd ‘n mislukking was.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.5 Wanneer my kind of sy/haar 
span verloor, voel hy/sy nie lus 
om met iemand te praat nie.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.6 My kind neem eintlik aan sport 
deel omdat hy/sy wil wen.  

 

Nooit 

 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 
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2.7 Wanneer my kind verloor, voel 
dit vir hom/haar of sy/haar 
afrigter vir hom/haar kwaad is.    

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.8 My kind voel ander kinders 
neem sport te ernstig op.   

 

 

Nooit Soms Gewoonlik Altyd Ek weet 
nie 

2.9 My kind voel ons as ouers is 
ontevrede met hom/haar indien 
hy/sy verloor.  

 

 

Nooit Soms Gewoonlik Altyd Ek weet 
nie 

AFDELING 3 

3.1 My kind voel baie senuweeagtig 
net voor hy/sy opdraf/deelneem. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.2 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd 
wonder my kind of hy/sy goed 
voorberei is. 

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.3 Dit maak my kind baie benoud 
om te dink hy/sy kan dalk 
verloor/ laaste kom. 

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.4 Vir my kind is die ergste van 
verloor dat hy/sy ander mense 
teleurstel. 

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.5 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd is 
my kind bang dat hy/sy nie goed 
genoeg gaan wees nie. 

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.6 My kind sukkel om gemaklik 
asem te haal voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.7 My kind se maag is ‘draai’ voor 
’n wedstryd/kompetisie.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.8 My kind voel lam in sy/haar 
bene voor ’n wedstryd/ 
kompetisie. 

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.9 My kind sukkel om te eet voor ’n  
groot wedstryd/kompetisie. 

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.10 My kind kou sy/haar naels voor 
’n wedstryd/kompetisie. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.11 My kind sukkel om te slaap voor 
’n groot wedstryd/kompetisie. 

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.12 My kind kry nare drome voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 
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AFDELING 4 

4.1  My kind is ’n swak verloorder.  
 

Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

4.2  My kind se afrigter het al aan 
hom/haar gesê om doelbewus 
die reëls te oortree. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

4.3   My kind was al skuldig aan swak 
sportmanskap tydens ’n 
wedstryd of kompetisie. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

AFDELING 5 
5.1 My kind se aandag word 

afgetrek deur dit wat toekouers 
van die kant af sê/ skree.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

5.2 Ek as ouer gaan so te kere 
langs die veld dat my kind 
skaam voel vir my.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

5.3 My kind het al gesien hoe 
toeskouers met mekaar baklei. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

5.4 Voor ‘n wedstryd is my kind al 
bang vir wat ons as ouers langs 
die veld gaan doen/sê/skree.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

5.5 Dit pla my kind as toeskouers 
lelike goed aan ander 
deelnemers of skeidsregters sê/ 
skree. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

AFDELING 6 
6.1 My kind voel lus om op te hou 

met die sportsoort waarin hy/sy 
die hoogste prestasie behaal 
het.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

6.2 My kind sal eintlik graag ‘n 
ander stokperdjie wil aanpak in 
pleks van sy/haar sport.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

6.3 My kind dink daaraan om aan ‘n 
ander sportsoort te begin 
deelneem in die plek van die 
een waaraan hy/sy nou 
deelneem.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 
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BYLAAG C: SPORTBELEWENIS VRAELYS VIR AFRIGTERS 
 

 
SPORTBELEWENIS VRAELYS VIR AFRIGTERS 

 
Naam van afrigter:  

Naam van atleet/speler:  

Graad:  

Datum:  

Skool:  

Geslag:  

 Sportsoort 

Streek (bv. Noord-Boland) □  

Provinsiaal (bv.Boland)    □  

Nasionaal (Suid-Afrika)    □  

Hoogste vlak van 

deelname: 

(Merk toepaslike keuse) 

Internasionaal            □  

 
1. Die doel van hierdie vraelys is om meer inligting oor ú indruk van die betrokke 

atleet/speler se belewenis van sy/haar sportdeelname te verkry.  
2. Die vraelys bestaan uit ’n aantal stellings of sinne wat beskryf hoe kinders oor 

sportdeelname voel of wat hulle doen. Ons wil graag weet wat u dink oor hoe die 
betrokke atleet/speler voel. Daar is geen regte of verkeerde antwoorde nie. Elke mens 
is anders en u moet sê wat vir die betrokke atleet/speler waar is.  

3. Beantwoord die vrae eerlik. Moet asb. nie die betrokke atleet/speler raadpleeg 
wanneer u die vraelys voltooi nie, aangesien ons juis u opinie oor die betrokke 
atleet/speler se belewenis wil hê.  

4. Probeer om nie lank te dink oor ‘n vraag nie. Gee die eerste, natuurlike antwoord 
soos dit by u opkom. 

5. Elke vraag het vier moontlikhede(keuses) waaruit u kan kies vir u antwoord. Merk 
die opsie wat u wil kies met ’n kruis (X). Die vier opsies is as volg: 

 
Nooit  Hierdie opsie kan u gebruik indien u dink die betrokke atleet/speler voel 

nooit so of tree nooit so op nie. 
Soms Gebruik hierdie opsie indien u dink die betrokke atleet/speler voel net 

partykeer so of tree net partykeer so op. 
Gewoonlik Hierdie opsie kan u gebruik indien u dink die betrokke atleet/speler voel 

gewoonlik so of tree gewoonlik so op. 
Altyd  Gebruik hierdie opsie indien u dink die betrokke atleet/speler voel altyd 

so of tree altyd so op. 
Ek weet nie Hierdie opsie kan u gebruik indien u nie weet hoe die betrokke 

atleet/speler voel of optree nie. 
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AFDELING 1 

1.1 Die atleet/speler geniet sy/haar 
sportdeelname. 

 
Nooit 
 

 
Soms 

 
Gewoonlik 

 
Altyd 

 
Ek weet 

nie 

1.2 Die atleet/speler sien uit na 
oefeninge. 

 
Nooit 
 

 
Soms 

 
Gewoonlik 

 
Altyd 

 
Ek weet 

nie 
1.3 Die atleet/speler begin al die 

week voor ‘n groot wedstryd/ 
kompetisie daarna uitsien. 

 
Nooit 
 

 
Soms 

 
Gewoonlik 

 
Altyd 

 
Ek weet 

nie 

1.4 Die atleet/speler geniet dit om 
teen ander deel te neem. 

 
Nooit 
 

 
Soms 

 
Gewoonlik 

 
Altyd 

 
Ek weet 

nie 
1.5 Die atleet/speler se sport is vir 

hom/haar lekkerder as enige 
ander stokperdjies.  

 
Nooit 
 

 
Soms 

 
Gewoonlik 

 
Altyd 

 
Ek weet 

nie 
1.6 Die atleet/speler is trots op hom-

/haarself as sy/haar span gewen 
het.  

 
Nooit 
 

 
Soms 

 
Gewoonlik 

 
Altyd 

 
Ek weet 

nie 
1.7 Die atleet/speler se sport is vir 

hom/haar lekkerder as om 
lekker aktiwiteite saam met 
maats te doen.  

 
Nooit 
 

 
Soms 

 
Gewoonlik 

 
Altyd 

 
Ek weet 

nie 

1.8 Die atleet/speler geniet sy/haar 
sport selfs wanneer hy/sy of die 
span verloor het. 

 
Nooit 
 

 
Soms 

 
Gewoonlik 

 
Altyd 

 
Ek weet 

nie 
AFDELING 2 

2.1 Die atleet/speler huil as iets 
verkeerd loop tydens ‘n 
wedstryd/kompetisie. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.2 Die atleet/speler voel skuldig oor 
klein dingetjies wat tydens die 
wedstryd/ kompetisie gebeur 
het. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.3 Na ‘n wedstryd/ kompetisie dink 
die atleet/speler lank na oor wat 
gebeur het.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.4 Wanneer die atleet/speler 
verloor, voel dit vir hom/haar 
asof die byeenkoms/ wedstryd ‘n 
mislukking was.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.5 Wanneer die atleet/speler of 
sy/haar span verloor, voel hy/sy 
nie lus om met iemand te praat 
nie.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.6 Die atleet/speler neem eintlik 
aan sport deel omdat hy/sy wil 
wen.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 
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2.7 Wanneer die atleet/speler 
verloor, voel dit vir hom/haar of 
u as afrigter vir hom/haar kwaad 
is.  

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.8 Die atleet/speler voel ander 
kinders neem sport te ernstig 
op.   

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

2.9 Die atleet/speler voel sy/haar 
ouers is ontevrede met hom/ 
haar wanneer hy/sy verloor.  

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

AFDELING 3 
3.1 Die atleet/speler voel baie 

senuweeagtig net voor hy/sy 
opdraf/deelneem. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.2 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd 
wonder die atleet/speler of 
hy/sy goed voorberei is. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.3 Dit maak die atleet/speler baie 
benoud om te dink hy/sy kan 
dalk verloor/ laaste kom. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.4 Vir die atleet/speler is die 
ergste van verloor dat hy/sy 
ander mense teleurstel. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.5 Voor ‘n kompetisie/ wedstryd 
is die atleet/speler bang dat 
hy/sy nie goed genoeg gaan 
wees nie. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.6 Die atleet/speler sukkel om 
gemaklik asem te haal voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.7 Die atleet/speler se maag 
‘draai’ voordat hy/sy moet 
deelneem/opdraf. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.8 Die atleet/speler voel lam in 
sy/haar bene voor ’n 
wedstryd/kompetisie. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.9 Die atleet/speler sukkel om te 
eet voor ’n groot wedstryd/ 
kompetisie. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.10 Die atleet/speler kou sy/haar 
naels voor ’n wedstryd/ 
kompetisie. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.11 Die atleet/speler sukkel om te 
slaap voor ’n groot wedstryd/ 
kompetisie.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

3.12 Die atleet/speler kry nare 
drome voor ’n wedstryd/ 
kompetisie. 

 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 
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AFDELING 4 

4.1  Die atleet/speler is ’n swak 
verloorder.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

4.2  Die atleet/speler is al deur u as 
afrigter aangesê om 
doelbewus die reëls te oortree. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

4.3   Die atleet/speler was al skelm 
in ’n wedstryd/kompetisie.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

AFDELING 5 
5.1 Die atleet/speler se aandag 

word afgetrek deur dit wat 
toekouers van die kant af sê/ 
skree.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

5.2 Die atleet/speler se ouers gaan 
so te kere langs die veld dat die 
atleet/speler skaam voel vir 
hulle.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

5.3 Die atleet/speler het al gesien 
hoe toeskouers met mekaar 
baklei. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

5.4 Voor ‘n wedstryd is die 
atleet/speler al bang vir wat 
sy/haar ouers langs die veld 
gaan doen/sê/skree.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

5.5 Dit pla die atleet/speler as 
toeskouers lelike goed aan 
ander deelnemers of 
skeidsregters sê/ skree. 

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

AFDELING 6 
6.1 Die atleet/speler voel lus om op 

te hou met die sportsoort waarin 
hy/sy die hoogste prestasie 
behaal het.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

6.2 Die atleet/speler sal eintlik graag 
‘n ander stokperdjie wil aanpak 
in pleks van sy/haar sport.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 

6.3 Die atleet/speler dink daaraan 
om aan ‘n ander sportsoort te 
begin deelneem in die plek van 
die een waaraan hy/sy nou 
deelneem.  

 
Nooit 
 

Soms Gewoonlik Altyd 
 

Ek weet 
nie 
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