
16 Nuus Rapport 26 Oktober 2014

Gekoppel aan FNB Primakoers, tans 9.25%. Model hier afgebeeld mag met opsionele bybehore toegerus wees. Pryse vir opsionele
bybehore is nie by die geadverteerde finansieringbedrag bygereken nie. Totale koste sluit aanvangs- en maandelikse administrasiefooi
van R57 in. Rentekoers sal van die voorbeeld in hierdie advertensie verskil indien die prys verskil. Allefinansieringsaanbiedings
onderhewig aan goedkeuring van Audi Financial Services – ’n afdeling van Volkswagen Financial Services South Africa Proprietary
Limited. ’n Gemagtigde Finansiële Dienste- en Kredietverskaffer NCRCP6635. Bepalings en Voorwaardes geld.

Die atletiese Audi A4 met ’n komplimentêre
R 15 000 SE-pakket vir slegs R 3 899 p.m.

Ontvang ’n komplimentêre SE-pakket ter waarde van R 15 000 wanneer jy ’n nuwe Audi A4
Sedan* koop. Die SE-pakket bestaan uit 17”-vyfspeekallooiwiele en aluminium buiteafwerking.
Binne is daar die Audi Music Interface waarmee jy jou gunsteling musiektoestel te konnekteer,
Bluetooth, spoedbeheer, ’n lig- en reënsensor, ’n anti-glans truspieëltjie en ’n gekleurde
bestuurdersinligtingstelsel.

*SE-pakket van toepassing op die Audi A4 1.8T FSI SE 125kW handrat en multitronic en die 2.0TDI SE 130kW handrat
en multitronic. Finansieringsaanbod gewys op die Audi A4 1.8T FSI SE 125kW handrat teen R 406 500 oor 60 maande,
deposito 10.34% met ’n ballonwaarde van 44% en ’n 4.24% gekoppelde koers. Onderhewig aan beskikbaarheid.

Jou hart en brein stem hierdie keer saam.
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Besoek jou naaste Audi Handelaar of www.audi.co.za/offers vir meer inligting.

Audi
Financial Services

Elaine Swanepoel

Rugby is nie vir sissies nie
en die lewe ná ’n roem-
ryke rugbyloopbaan ook

nie.
Daarom bestudeer Suid-Afri-

kaanse rugbyunies die proble-
me wat professionele spelers
ná hul aftrede on-
dervind.

Die bevindings
van die studie, wat
onder die toesig
van die Universiteit
van Kaapstad se
navorsingseenheid
vir oefen- en sport-
geneeskunde ge-
doen word, moet
die rugbygemeen-
skap inlig oor hoe
om beroepspelers
beter toe te rus vir
die lewe ná die rugbyveld.

Vraelyste is die afgelope
maand deur die Suid-Afrikaan-
se Rugbyspelersvereniging en
die Suid-Afrikaanse Rugbylegen-
desvereniging aan sowat 500

Suid-Afrikaanse oudrugbyspe-
lers gestuur. Dié oudspelers
was die afgelope 15 jaar by
minstens een van die land se
provinsiale spanne gekontrak-
teer.

Die vrae sluit in of spelers ’n
werk het, onlangs operasies ge-
had het om rugbybeserings te

behandel, geskei is
of ly aan slapeloos-
heid, angstigheid of
rusteloosheid. Die
antwoorde het al
begin instroom.

Die studie is
reeds onder rugby-
spelers in Ierland
gedoen en daar
word beplan om dit
na Australië en
Frankryk uit te brei.

“Weens die druk
wat gepaard gaan

met ’n beroep in professionele
sport, is spelers geneig om in
’n latere stadium in hul lewe
sielkundige probleme te ont-
wikkel,” sê dr. Vincent Goutte-
barge, studieleier en mediese

hoofbeampte van FIFPro, die
wêreldorganisasie vir professio-
nele sokkerspelers.

“Ná sy sportloopbaan moet
’n speler fisiek én emosioneel
aanpas by ’n nuwe lewe. Dis ’n
baie moeilike tyd vir enige
sportmens,” sê Gouttebarge.

Dr. Piére Nel, sportsielkundi-
ge van Bloemfontein, sê oud-
rugbyspelers is dikwels wan-
aangepas. Hulle is gewoond
daaraan dat alles vír hulle ge-
doen word. “Hulle ontwikkel
nie ander vaardighede as sport
nie en voel dan soos ’n misluk-
king wanneer hulle as ouer, eg-
genoot of sakeman misluk.”

Dit is nie net sielkundige pro-
bleme wat spelers kan pootjie
nie. Die Bok-slot Victor Matfield
was onlangs R1 miljoen kwyt
nadat ’n sakevennootskap ten

gronde gegaan het.
“Daar is ongelukkig ’n gebrek

aan finansiële opvoeding onder
professionele rugbyspelers, ver-
al met dié dat spelers op ál
jonger ouderdomme vir provin-
siale spanne gekies word,” sê
Matfield.

“Rugby hou hulle dan só be-
sig dat daar nie regtig tyd is
om ander goed te probeer nie.”

Dr. Ross Tucker, sportweten-
skaplike aan die Suid-Afrikaan-
se Instituut vir Sportwetenskap
en die Universiteit van Kaap-
stad, sê jong rugbyspelers is ge-
neig om spandabel te leef en
spelers is nie geldelik bemagtig
wanneer hulle uittree nie.

“Hulle behoort behoorlike
ondersteuning en leiding van
rugbyunies te kry oor hoe om
geld reg te belê,” sê hy.

Lewe is
taai as
jy tokse
ophang

‘‘Hulle moet
fisiek én
emosioneel
aanpas by ’n
nuwe lewe.

Professionele sportlui sukkel
met sielkundige probleme

Die Bokslot Victor Matfield word deur die Australiese speler
Sam Carter gepak. Foto: DENVOR DE WEE
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Behels jou werk dat jy ’n kind
uit ’n brandende huis red,
glansmense se troue beplan of
passasiers veilig van die een
vasteland na ’n ander vervoer?

Dan beoefen jy waarskynlik
een van die mees spannings-
volle beroepe in Suid-Afrika.

In ’n onlangse studie deur
CareerCast, ’n Suid-Afrikaanse
webwerf wat werksoekendes
help om ’n geskikte pos te
vind, is bevind beroepe in die
weermag, brandweer en open-
bare oog het die meeste span-
ning.

Nagenoeg 200 beroepe is aan
“stresfaktore” gemeet.

Dié faktore sluit in hoe ge-
reeld ’n werknemer moet reis,
of daar mededinging binne die
organisasie is en of die werker
gereeld in gevaarlike omstandig-
hede of in die openbare oog
moet werk.

Volgens dié bevindings ervaar
voetsoldate in die weermag die
meeste stres.

Dan volg militêre generaals,
brandbestryders en vlieëniers.

Ander beroepe wat die stres-
vlakke die hoogte laat inskiet,
sluit in joernaliste, polisielede,
geleentheidsbeplanners en taxi-
bestuurders.

As jy sukkel met hoë bloed-
druk, moet jy dalk ’n beroep as
’n oudioloog, haarkapper, juwe-
lier of selfs universiteitsprofes-
sor oorweeg.

Dit is volgens die bevinding
van die beroepe met die minste
stres.

“Baie mense dink dis glans-
ryk om te moet reis vir ’n lewe,
maar dit is dikwels uitputtend
en stresvol om lang tye alleen
en weg van jou familie te
wees,” sê Chantal Dawtrey, ’n
beroepskonsultant in Johannes-

burg. “Beroepe sonder enige
vooruitsigte op groei kan ook
stresvol wees omdat dit ’n
werknemer vasgevang en gede-
motiveerd kan laat voel.”

Reinhard Moors, ’n beroeps-
konsultant van Kaapstad, meen
geen of min beheer oor ’n per-
soon se eie werksituasie veroor-
saak ook spanning.

“Werknemers kan dalk vrees
dat hulle die maatskappy sal
moet verlaat om ekonomiese
redes, of dat hulle nie bevorde-
ring gaan kry nie omdat hulle
nie die nodige ‘politieke’ ver-
bintenisse het nie.

“Stres word ook indirek ver-
oorsaak wanneer daar nie meer
vir jou betekenis in jou werk is
nie, soos wanneer jy geen er-
kenning kry daarvoor nie. Of
wanneer iemand gedurig oor
jou skouer loer.”

Moors meen veiligheidswagte,
paramedici, narkotiseurs en on-
derwysers in stampvol klaska-
mers behoort ook onder die
mees stresvolle beroepe te tel.

Hy raai werknemers aan om
gereeld ’n dag of twee se verlof
in te sit, eerder as om verlof te
laat ophoop.

“Dit is gesonder om meer ge-
reeld deur die jaar te rus as
om al jou verlof op een slag te
vat.”

Dawtrey sê dit is belangrik
om ’n goeie ondersteuningsnet-
werk van vriende en familie te
hê en om gesond te leef.

“Dit kan ook nie skade doen
nie om ’n plan te hê vir ingeval
jy uit diens gestel word of die
maatskappy dalk insolvent raak.

“Wees altyd voorbereid,” is
sy raad.
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Mees spanningsvolle beroepeKry jy swaar
by die werk?
Jy is nie
die enigste
een nie


