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INLIGTING AAN OUTEURS 

Die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Navorsing in Sport, Liggaamlike Opvoedkunde en 

Ontspanning word deur die Universiteit Stellenbosch gepubliseer. Bydraes op die terreine 

van Sportwetenskap, Liggaamlike Opvoedkunde, Rekreasiekunde, Oefenkunde en 

Dansstudies sal vir publikasie oorweeg word. Die voorgelegde manuskrip sal deur 'n 

Vakredakteur geadministreer en deur twee of meer referente geëvalueer word. Die beslissing 

oor die geskiktheid van 'n bepaalde artikel vir publikasie berus by die Redaksionele Komitee. 

VOORLEGGING 

Manuskripte wat nie aan die volgende vereistes ten opsigte van proses, style en formaat 

voldoen nie, sal nie verder hanteer word nie. 

Manuskripte moet in een-en-’n-half-spasiëring en in "Times New Roman" met 12-punt-

lettergrootte getik word. 'n Maksimum van 20 bladsye (tabelle, figure, verwysings, ens. 

ingesluit) sal toegelaat word. Die bladuitleg (page setup) moet soos volg (cm) daarna uitsien: 

KANTLYNE (MARGINS)  PAPIER GROOTTE 

Top:  3.56 cm   Wydte: 17.5 cm 

Bottom:  1.78 cm   Hoogte: 24.5 cm 

Left:  2.11 cm 

Right:  2.11 cm 

Gutter:  0.00 cm 

Header:  2.03 cm 

Footer:  0.89 cm 

Die oorspronklike artikel in Engels of Afrikaans kan per e-pos gestuur word aan: 

Die Redakteur Redaksionele Kantoor 

Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Navorsing in Sport, Tel.:  +27 (0)21-808 4915 / 4715 

Liggaamlike Opvoedkunde en Ontspanning Faks: +27 (0)21-808 4817 

Departement Sportwetenskap E-pos: sajrsper@sun.ac.za 

Privaatsak X1  

7602 Matieland, STELLENBOSCH  

Republiek van Suid-Afrika   

VOORWAARDES 

Elke manuskrip moet vergesel wees van ŉ dekbrief waarin die volgende verklaar word: (1) 

dat die manuskrip oorspronklike navorsing behels; (2) dat die manuskrip of dele van die 

manuskrip nie voorheen elders gepubliseer is nie; (3) dat die manuskrip nie tans elders vir 

publikasie voorgelê word nie; en (4) dat al die outeurs die manuskrip gelees en goedgekeur 

het. Hierdie ondertekende verklaring aangaande oorspronklikheid, moet elke manuskrip 

vergesel. 

Outeurs word ook versoek om drie (3) potensiële referente (evalueerders), waarvan een (1) ŉ 

internasionale referent moet wees, te benoem (die tydskrif is nie verplig om hierdie referente 

te gebruik nie). Die referente se volledige besonderhede (naam, van, e-pos adres en 

telefoonnommers) moet in die dekbrief verskaf word. 
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Die praktyk waar dele van een studie in verskeie tydskrifte gepubliseer word, word 

ontmoedig. Outeurs wie ŉ manuskrip vir publikasie voorlê waarvan sommige data reeds 

gepubliseer is of elders gepubliseer gaan word, moet ŉ sterk regverdiging in ŉ meegaande 

brief aan die Redakteur voorlê. Die regverdiging waarom al die data nie saam in een artikel 

gepubliseer kan word nie, moet ook in die meegaande brief gemotiveer word.  

Indien die artikel uit ’n magister tesis of doktorale proefskrif voortvloei, vereis 

navorsingsetiek dat die student as eerste outeur dien, ongeag wie die artikel geskryf het.  

Manuskripte moet TAALVERSORG wees en die naam, adres en telefoonnommer van die 

taalversorger moet met die voorleggingverskaf word. Enige uitgawes rakende taalversorging 

wat deur die tydskrif aangegaan word, sal by die outeur se bladgeld gevoeg word. Indien die 

artikel in Engels geskryf is, moet die taalversorging in “English UK” gedoen word. 

Die manuskrip moet oor ŉ ETIESE KLARINGSNOMMER beskik wat deur ŉ erkende etiese 

komitee van ŉ spesifieke instansie uitgereik is. Die proses van hoe die etiese klaring bekom 

is, moet in die manuskrip onder die opskrif, Etiese klaring beskryf word. Geen manuskrip 

kan sonder hierdie verklaring gepubliseer word nie.  

Indien daar onsekerheid oor enige STATISTIESE PROSEDURES tydens die beoordelings 

voorkom, sal die hulp van ŉ plaaslike statistikus ingeroep word en sal die kostes wat deur die 

tydskrif aangegaan word, by die outeur se bladgeld gevoeg word.  

VOORBEREIDING VAN DIE MANUSKRIP 

Manuskripte moet in ŉ formaat voorgelê word wat met Microsoft Word for Windows (PC) 

versoenbaar is. Tabelle, alle figure (illustrasies, diagramme, ens.) en grafieke word ook as 

teks beskou en moet in ŉ formaat wat met Word versoenbaar is, voorsien word. Foto’s moet 

in jpg-formaat voorsien word.  

Oorspronklike manuskripte moet die volgende onderafdelings in die volgende volgorde 

bevat: Titelblad, Uittreksel, Inleiding, Metodologie, Resultate, Bespreking, Praktiese 

toepassing, Gevolgtrekkings, Erkennings, Verwysings en “Summary” (in Engels in die geval 

van Afrikaanse artikels). 

Titelblad 

Die eerste bladsy van elke manuskrip moet die titel in Afrikaans én Engels bevat, asook die 

name (titel, eerste naam voluit en ander voorletters, van) van die outeur(s), die 

telefoonnommers (werk & huis [selfoon – vir plaaslike outeurs]), faksnommer, e-posadres 

(indien beskikbaar) en die studieveld. Die volledige posadres van die eerste outeur en die 

inrigting waar die werk uitgevoer is, moet verskaf word. Waar daar meer as een outeur en/of 

outeurs van verskeie departemente by die artikel betrokke is, moet die 
1
outeur(s) volgens 

hulle 
1
departement(e) genommer word. Indien enige van bogenoemde inligting tydens die 

assesseringsproses verander moet die vakredakteur in kennis gestel word. ’n Beknopte titel 

van nie meer as 45 karakters (spasies ingesluit), word vir gebruik as lopende opskrif 

(running heading) benodig. 

Uittreksel 

Elke manuskrip moet vergesel wees van 'n uittreksel (abstract) van ongeveer 150-200 woorde 

in Engels as 'n enkelparagraaf met een-en-’n-half-spasiëring. 'n Lys van drie tot sewe Engelse 

sleutelwoorde (key words) is noodsaaklik vir indekseringsdoeleindes en moet onderaan die 
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uittreksel getik word. Slegs artikels in Afrikaans moet 'n bykomende langer opsomming 

(500-1000 woorde) in Engels insluit met die Engelse titel van die artikel vooraan. Dit moet 

net voor die bronnelys op 'n nuwe bladsy begin. 

Teks 

Die titel van die artikel, sonder die name van die outeurs, moet gesentreer bo-aan die teks 

verskyn. Gaan voort met die teks en verseker dat die tegniese uitleg (opskrifte, sy-opskrifte, 

ens.) ooreenkom met dié van die jongste uitgawe van hierdie tydskrif. Gebruik net een spasie 

na 'n paragraaf. Maak slegs van section breaks gebruik. Page breaks mag nie gebruik word 

nie. Die teks, sowel as die tabelle en figure, mag onder geen omstandighede in enige formaat 

behalwe normaal (normal) wees nie. Dus, geen style sheets mag gebruik word nie. 

Tabelle en figure 

Elke tabel en figuur moet met Arabiese syfers (1, 2, ens.) genommer wees. Tabelle moet 'n 

opskrif bo-aan hê en figure benodig 'n byskrif onderaan wat nie deel van die tabel/figuur 

moet uitmaak nie. Nota: Maak gebruik van die desimale PUNT (nie die desimale komma 

nie). Die plek waar die tabel of figuur in die teks geplaas moet word, moet duidelik in die 

manuskrip aangedui word. Tabelle en figure verskyn na die verwysings elk op ŉ aparte 

bladsy. 

Verwysings 

In die teks moet die Harvard-verwysingsmetode gebruik word deur die laaste naam (van) van 

die outeur te noem en die datum tussen hakies te plaas, byvoorbeeld: Daly (1970); King en 

Leathes (1986); (Botha & Sonn, 2002); McGuines et al. (1985) of (Daly, 1970:18) wanneer 

die naam van die outeur nie in die sin self gebruik word nie. Wanneer meer as een outeur 

genoem word, moet hulle chronologies (Daly, 1970; King & Loathes, 1985) gerangskik 

word. Let daarop dat et al. (kursief) in die teks gebruik word wanneer daar meer as twee 

outeurs is, maar nooit in die verwysingslys nie. 

Lys van verwysings 

Slegs die bronne waarna in die teks verwys word, moet alfabeties volgens die van die outeur 

(in hoofletters) in die verwysingslys, met die opskrif 'Verwysings' (hoofletters), opgeneem 

word. Die verwysingslys begin op 'n nuwe bladsy. In die geval waar die titel van die artikel, 

boek, ens., in enige ander taal (bv. Afrikaans) as Engels is, moet die Engelse vertaling in 

hakies aangebied word. 

Wanneer daar na artikels in TYDSKRIFTE verwys word, moet die vanne en voorletters 

(hoofletters) van al die outeurs aangegee word, die publikasiedatum (tussen hakies), die 

volledige titel van die artikel, die volledige naam van die tydskrif (kursief), die volume-

nommer, die reeksnommer (weglating slegs as die betrokke tydskrif nie reeksnommers het 

nie) tussen hakies, gevolg deur 'n dubbelpunt, spasie en die eerste en laaste bladsynommer 

met 'n koppelteken tussenin. 

Voorbeeld: 
VAN WYK, G.J. & AMOORE, J.N. (1995). Die bepaling van momentwaardes van spanning in die ekstensor spiere 

van die kniegewrig tydens fleksie en ekstensie [trans.: A practical solution for calculating instantaneous values 
of tension in the extensor muscles of the knee joint during extension and flexion]. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir 

Navorsing in Sport, Liggaamlike Opvoedkunde en Ontspanning, 18(1): 77-97. 
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In die geval van BOEKE as verwysingsbron, moet die naam van die outeur of redakteur 

(Red.) in hoofletters aangegee word, gevolg deur die datum van uitgawe tussen hakies en ŉ 

punt, die titel van die boek (kursief) soos dit op die titelblad verskyn, die druknommer tussen 

hakies, die plek van uitgawe (in die geval van die VSA, sluit ook die afkorting vir die staat in 

hoofletters in OF die naam van die land), gevolg deur 'n dubbelpunt, ŉ spasie en die naam 

van die uitgewer.  

Voorbeeld: 

JEWETT, A.E.; BAIN, L.L. & ENNIS, C.E. (1995). The curriculum process in Physical Education (2nded.). Madison, 

WI: Brown & Benchmark. 

 

Vir 'n HOOFSTUK in 'n boek word die bladsynommers van die hoofstuk tussen hakies (nie 

kursief nie) na die titel van die boek gegee. Verdere voorbeelde en besonderhede kan in die 

jongste uitgawe van die Tydskrif geraadpleeg word.  

Voorbeeld: 

DE RIDDER, J.H. (1999). Kinanthropometry in exercise and sport. In L.O. Amusa, A.L. Toriola, I.U. Onyewadume 

(Eds.), Physical Education and sport in Africa (pp.235-263). Ibadan (Nigeria): LAP Publications. 

Wanneer na TESISSE (meestersgraad vlak) of PROEFSKRIFTE (doktorale vlak) verwys 

word, word geen kursiewe lettering gebruik nie omdat dit ongepubliseerde werke is. 

Voorbeeld: 

BOSHOFF, A.J. (1981). Die geskiedenis van die Departement van Liggaamlike Opvoedkunde aan die Universiteit 
van Stellenbosch (1936-1975) (trans.: History of the Department of Physical Education at the University of 

Stellenbosch). Ongepubliseerde M-tesis. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch. 

Wanneer daar na ELEKTRONIESE BRONNE verwys word, geld dieselfde reëls as by 'n 

gedrukte medium (waar beskikbaar). Die elektroniese verwysing volg op die bibliografiese 

verwysing. 'n Webbladsy sal byvoorbeeld die volgende inligting bevat: Naam van outeur(s) 

(indien bekend), jaartal van publikasie of laaste hersiening, titel van werk tussen 

aanhalingstekens, titel van webbladsy in kursiewe letters, URL ("Uniform Resource Locater") 

of webadres tussen tekshakies (geen punt volg op die adres nie) en datum van soektog. Kyk 

byvoorbeeld na "How to cite information from the Internet and the Worldwide Web" by 

http://www.apa.org/journals/webref.html vir spesifieke voorbeelde. Om na 'n webadres in die 

teks te verwys word slegs die outeur en datum genoem (in hierdie geval: Ackermann, 1996). 

Voorbeeld van Webwerf: 

Ackermann, E. (1996). "Writing your own Web Pages." Creating Web Pages. Skakel [http://www.mwc.edu/ernie/ 

writeweb/writeweb.html]. Afgelaai op 22 Oktober 1999. 

Wanneer na ŉ berig in ŉ KOERANT verwys word, verskyn die kernwoord van die koerant in 

hoofletters, want dit is hoe dit in die alfabetiese bronnelys sal verskyn, naamlik Die 

BURGER onder “B” alhoewel “D” die eerste letter is. The CAPE ARGUS sal net só onder 

“C” verskyn. 

Voorbeeld: 

BURGER (Die) (1980). 10 Januarie, p.4. 

 

 



Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Navorsing in Sport, Liggaamlike Opvoedkunde en Ontspanning 

227 

ONDERHOUDE 

Voorbeeld: 

POTGIETER, J.R. (2003). Persoonlike onderhoud met die Voorsitter van die Departement Sportwetenskap, 31 

Januarie. Stellenbosch: Universiteit Stellenbosch. 

KORRESPONDENSIE 

Voorbeeld: 

POTGIETER, J.J.J. (2003). Persoonlike korrespondensie van die Direkteur van die Sportburo, 5 Februarie. 

Stellenbosch: Universiteit Stellenbosch. 

KONGRESVERRIGTINGE 

Voorbeeld: 

RENSON, R. (Ed.) (1976). The history, the evolution and diffusion of sport and games in different cultures. 

Proceedings of the 4th International HISPA Congress, Leuven, Belgium, 1-5 April 1975. Brussels (Belgium): 

B.L.O.S.O. 

Indien daar na ŉ referaat in bogenoemde verrigtinge verwys word, sal dit soos volg gedoen word: 

REES, R. (1976). Organisation of sport in nineteenth century Liverpool. In R. Renson (Ed.), The history, the 

evolution and diffusion of sport and games in different cultures (pp.237-247). Proceedings of the 4th 

International HISPA Congress, Leuven, Belgium, 1-5 April 1975. Brussels (Belgium): B.L.O.S.O. 

ADMINISTRASIE 

Ten einde te verseker dat die proses nie vertraag word nie, word u versoek om die 

bogenoemde voorskrifte noukeurig na te volg. Artikels wat nie aan die voorskrifte voldoen 

nie, sal sonder evaluering aan die outeur teruggestuur word. Outeurs is verantwoordelik vir 

die verkryging van kopiereg en reproduksieregte ten opsigte van alle figure en dit aandui. Die 

oorspronklike manuskripte en illustrasies sal een maand na publikasie vernietig word tensy 

dit aangevra word.  

’n Komplimentêre kopie van die tydskrif en vyf stelle oordrukke van die artikel sal aan die 

korresponderende outeur gestuur word. Bladgeld van R150 per bladsy moet na ontvangs van 

'n rekening aan die Redakteur betaal word. 

 


