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Hoe lank is jy al ’n top-skeidsregter? 

MVDM: Ek tree reeds meer as 25 jaar as skeidsregter op.  

Ek is dié jaar reeds 10 jaar ’n SA A-skeidsregter en vir meer as ’n jaar reeds ’n internasionale 

skeidsregter. 

TP: Ek het my internasionale gradering in Januarie 2010 gekry. 

 

Wat moet ’n mens doen om op internasionale vlak te blaas? 

MVDM: ’n Skeidsregter moet eers die hoogste gradering in haar eie land behaal voordat sy 

vir ’n internasionale gradering oorweeg kan word.  

Jou land moet jou identifiseer as ’n talentvolle blaser en dan volg jy ’n ontwikkelingsprogram 

van Ifna. Jy word dan gestuur om in sekere toernooie te blaas waar jy deur ’n paneel 

geëvalueer word totdat hulle voel jy is gereed vir toetsing vir jou internasionale gradering. 

Hierna word jy dan in minstens drie wedstryde getoets waar jy ’n minimum punt van 18 vir 

alle aspekte van jou hantering van die wedstryd moet kry. Tydens kompetisies soos die 

Statebondspele en Wêreldbekertoernooie word ’n skeidsregter daagliks geëvalueer. 

TP: As jy na internasionale toernooie genooi word om “gescreen” te word en jy is suksesvol, 

word jy daarna na nog groter wedstryde genooi om te sien of jy jou toets slaag as ’n IUA 

(International Umpire Award). Dit is die hoogste gradering wat jy kan behaal en ek is tans ’n 

IUA. 

 

Is die Statebondspele die grootste toernooi waar jy nog geblaas het? 

MVDM: Ja dit is, alhoewel ek reeds by toernooie soos die o.21- WB in die Cook-eilande, 

Wêreld-studentetoernooi, verskeie toernooie in Afrika en die Fast5-toernooi in Auckland 

skeidsregter was. 

TP: Nee, ek het onder meer die voorreg gehad om in die vorige WB in Singapoer te blaas. 

 

Jy weet seker nog nie of jy die naweek gaan blaas nie? 

MVDM: Nee, ongelukkig nie. Skeidsregters word op ’n dag tot dag basis geplaas. 

TP: Nee, plasings is nog nie gedoen nie. 

(Die halfeindronde word vandag beslis en die eindstryd môre.) 

 

Wat doen skeidsregters by ’n toernooi as hulle nie blaas nie? 

MVDM: Evalueer jou vorige wedstryd op DVD, kyk wedstryde en besoek toeriste-attraksies. 

TP: Verken die land. 

 

Reis jy baie om wedstryde wêreldwyd te blaas? 

MVDM: Ek is by geleentheid baie weg van die huis af.  

Daar is maar een of twee keer ’n jaar wat ’n persoon moontlik die geleentheid sal kry om 

oorsee wedstryde te gaan blaas.  

In Suid-Afrika reis skeidsregters deesdae baie meer omdat daar soveel meer toernooie tuis 

aangebied word. 

TP: Ja. Veral as dit by toetsreekse kom en ek was al bevoorreg om die toptwee-lande te blaas. 



 

 

Hoe hanteer jy intimidasie van spelers? 

MVDM: Dit gebeur deesdae nogal baie en ’n skeidsregter moet haar reëls baie goed ken, by 

haar beslissing hou en met ’n glimlag die straf en oortreding net weer herbevestig.  

Ná ’n wedstryd doen skeidsregters ’n ontleding om seker te maak hulle het ten alle tye in 

situasies reg opgetree.  

Afrigters kan ná wedstryde, onder toesig van die paneel, skeidsregters versoek om die 

toepassing van die reëls te verduidelik. 

TP: Goeie “game management” dra altyd by tot die sukses van jou wedstryd. 

 

Watter groot wedstryd/toets/toernooi sal jy graag wil blaas? 

MVDM: Ek sal graag ’n toetsreeks tussen Nieu-Seeland en Australië wil blaas en dan sal ek 

baie graag ’n uitnodiging na 2015 se WB in Sydney wil ontvang. 

TP: Elke aanstelling is vir my ’n seëning. Die volgende grote is volgende jaar se WB-

toernooi. 

 

Wat wil jy in internasionale netbal bereik? 

MVDM: Om as skeidsregter wedstryde ten alle tye so te hanteer dat spelers hul vaardighede 

op die baan kan uitleef en ten toon stel tot voordeel van hul span en vir die genot van die 

skare. 

TP: Om net my beste in elke wedstryd te gee en daardeur die nodige respek te verdien by 

spelers en afrigters asook my mede-skeidsregters. 

 

Dink jy manlike skeidsregters het ’n plek in vroue-netbal? 

MVDM: Ek dink manlike skeidsregters het gekom om te bly. 

TP: Mans is al ’n geruime tyd deel van netbal, en ek aanvaar dit so. 

 

Het jy self netbal op top-vlak gespeel? 

MVDM: Ek het vir Noord-Natal AV en VV gespeel. 

TP: Ja, op provinsiale vlak. 

 

Hoe fiks moet jy wees om by te hou op top-vlak? 

MVDM: Ons word driemaandeliks vir fiksheid getoets deur ’n blieptoets 9.1 en/of Yo-yo-

toets 15.1 af te lê. Dit bly harde werk om op standaard te bly. Ek oefen soggens baie vroeg. 

TP: Die dae van skeidsregters wat nie fiks is nie, is definitief verby. Ons moet ’n Yo-yo tot 

15 kan doen. 

 

Wie dink jy gaan môre die goue medalje wen? 

MVDM: Ek dink dit sal verfrissend wees indien ander spanne as Australië en Nieu-Seeland 

in die eindstryd kan speel. Indien dit weer die twee spanne is, glo ek die Aussies het ’n beter 

kans. 

TP: Ons sal eers moet sien wie speel. Die halfeindronde word môre (vandag) beslis. 

 

Wat doen jy om brood en botter op die tafel te sit? 

MVDM: Ek werk as sportorganiseerder vir die Hoër Meisieskool in die Paarl. 

TP: Ek is werksaam as bemarker by die Hoërskool Despatch. 

 


