
Midstream College 

Bulletjierugby 2020 

 
Bulletjie-ouers 
 
Aan die begin van ’n baie besige en opwindende seisoen wil ek graag die volgende belangrike 
inligting aan u deurgee. 
 
 

Bulletjierugby word vir die volgende ouderdomme aangebied: 
 

 Graad R: o.6 (Speler word 6 jaar oud in 2020) 
 Graad 1: o.7 (Speler word 7 jaar oud in 2020) 
 Graad 2: o.8 (Speler word 8 jaar oud in 2020). 
 

Spelers speel volgens ouderdom.  Ongelukkig kan geen speler toegelaat word om buite sy 
ouderdomsgroep te speel nie.  
 

Oefening 
 

Bulletjie-oefeninge begin:  
 

 Amptelike oefening is Woensdag 26 Febuarie 2020 om 17:00 
 Maandag 24 Februarie 2020 om 13:20 op die Laerskool se A-rugbyveld. (Nie vir die graad 

R-spelers (o.6) nie!) 
 
Oefendae:   
 
Maandae en Woensdae middae van 13:20 tot 14:15 (Nie vir die graad R-spelers (o.6) nie!) 
 

 Die Maandae en Woensdae oefeninge word deur die personeel van BBRU onder leiding  
van Werner de Beer behartig en daar word veral op individuele vaardighede soos gooi, vang, 
hardloop en skop gekonsentreer. Bulletjiespelers moet probeer om albei hierdie oefeninge 
by te woon.  Indien die speler ander buitemuurse aktiwiteite het, moet daar probeer word om 
ten minste een van die twee middae by te woon. 

 
Woensdae aande van 17:00 tot 18:00  
 

 Die Woensdae aande oefening word deur die ouers behartig. Gedurende hierdie sessies 
word die spelers in spanverband afgerig. Dit is dus baie belangrik dat hierdie oefening getrou 
bygewoon sal word, aangesien ’n span nie kan oefen as al die spelers nie teenwoordig is 
nie. Hierdie oefening is verpligtend vir al die spelers! 
 
 

Afrigters: 
 

 Ons beoog om soveel as moontlik o.6, o.7 en o.8 spanne in die veld te stoot. Om in ons doel 
te slaag, maak ons staat op al die ouers se hulp en bystand, omdat elke span ten minste 



twee ouer-afrigters, wat hulle vir die hele seisoen sal kan afrig, benodig. (Ondervinding is nie 
’n vereiste nie.) 

 Elke afrigter moet asseblief die afrigterskursus voltooi.   
 Elke afrigter / skeidsregter moet asseblief die afrigters- / skeidsregterskursus voltooi. Om ’n 

wedstryd te hanteer is altyd tot voordeel van jou eie spelers. 
 

Belangrike datums vir afrigters / skeidsregters: 
 
 Donderdag 20 Februarie: Afrigters- en skeidsregterskursus  by Midstream Ridge Primary om    

                                          18:00 
 Woensdag 4 Maart: Skeidsregterseksamen by Midstream Ridge om 18:00 
 Maandag 9 Maart:  Skeidsregterseksamen by Laerskool Queenswood om 18:00 
 Woensdag 11 Maart: Skeidsregters aanvullende eksamen by Laerskool Queenswood om  

                                          18:00 
 
As daar ma’s is wat betrokke wil raak, kan u dit ook aandui, aangesien ons poog om by elke 
spannetjie ’n persoon te hê wat eenvoudige noodhulp (ys en water) kan toepas. By elke wedstryd en 
toernooi is daar ten volle opgeleide noodhulppersoneel wat beserings sal hanteer. 
 
As u kind Bulletjierugby wil speel, moet u dit asseblief ook so op die aanlyn registrasievorm aandui. 
As u sou belangstel om betrokke te raak as afrigter, moet u my voor of op Maandag, 17 Februarie 
laat weet.   
 

Wedstryddatums: 
 
 Saterdag 14 Maart: Liga 1 
 Saterdag 18 April: Liga 2 
 Saterdag 25 April: Liga 3 
 Saterdag 9 Mei:  Bulletjie rugbydag by Midstream Ridge Primary 
 Saterdag 16 Mei:       Liga 4 
 Saterdag 23 Mei:        Bulletjie rugbydag by Loftus Versveld 
 Saterdag 30 Mei:   Woodhill College Bulletjie-dag/ Eduplex Bulletjie-dag 

      (Slegs o.8/o.7) GrR Toets 
 Saterdag 6 Junie:       Laerskool Menlopark Bulletjie-dag / Moot Bulletjie-dag 

 
NB! Ons versoek asseblief die ouers om seker te maak dat al die spelers beskikbaar is op 

bogenoemde datums. Elke span speel ’n minimum van 2 wedstryde per dag en elke 
speler is nodig. 

 
Spanne / Kleredrag 
 
 Die spanne word ewe sterk ingedeel en daar is geen A-, B-, C- of D-spanne nie. 
 Die spelers oefen en speel in hulle wit rugbybroeke en maroen skoolrugbytruie. Truie is 

beskikbaar by die klerewinkel.  
 
Bulletjie groete 
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