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VOORWOORD

Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag van het

Ook binnen onze eigen organisatie is deze positieve

binnen Rugby Nederland de Medische Commissie opgericht.

het abrupte einde van het seizoen door Covid-19 kijk ik

de rol van Wedstrijdzaken op zich nam, vertegenwoordigt

steun tijdens het opstellen van alle Covid-19 rugbyspecifieke

seizoen 2019-2020 van Rugby Nederland aan. Ondanks
terug op wederom een prachtig seizoen. Het blijft las-

tig om een geheel seizoen in een paar hoogtepunten

samen te vatten. Toch zou ik graag een poging doen
een aantal onderwerpen uit te lichten, waar ik met veel
trots op terugkijk.

Te beginnen met de promotiecampagne ‘Rugby Gewoon
Doen’, die gelijktijdig gehouden werd met de Rugby World

Cup 2019 in Japan begin dit seizoen, en die bewijst dat rugby

Nederland ook dit seizoen weer in the Women’s Committee of

Rugby Europe en heeft het World Rugby Women’s Leadership
scholarship mogen ontvangen. Annelies heeft begin 2020 de

rol van secretaris overgenomen van Coen Potters en nieuw
bestuurslid Mirjam van Zoest, heeft Annelies haar rol als

bestuurslid Wedstrijdzaken op zich genomen. Terug van de

Rugby World Cup in Japan is Emma Fabri op het bondsbestuur
aangetreden als hoofd Content, Communicatie en Media.

nog steeds groeit en steeds populairder wordt. Ondanks

Aan mannennieuws mag het ook zeker niet ontbreken. Onze

tijden werden uitgezonden en achter een betaalde zender

in de Rugby Europe Trophy Poule en niet geheel onbelangrijk

dat door het tijdsverschil de wedstrijden op onmogelijke
zaten, hebben wij in samenwerking met de clubs mooi

promotie kunnen voeren. Tijdens deze campagne hebben

500 kinderen zich geregistreerd, is de website van de
campagne ruim 10.000 keer bekeken en heeft het zeker

500.000 fans bereikt. We verheugen ons op het volgende

Zij hebben een waanzinnige rol gespeeld met hun inbreng en
protocollen. Ik wil ze hiervoor hartelijk danken.

In het streven naar verbetering van de professionaliteit en
efficiëntie van het bondsbureau werd Rugby Nederland
ondersteund door een programma van het NOC*NSF. Wat ons

weer een stap in de goede richting heeft geholpen, zeker nu

het kantoor op volle sterkte is en alle vacatures zijn ingevuld.
Naast de reeds genoemde, mogen wij ook Hein Kriek als
nieuw Technisch Directeur en Harro Verschoor als nieuwe
Competitieleider verwelkomen.

Oranjeheren hebben op één na, alle wedstrijden kunnen spelen

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in het

deze steevast gewonnen. Zij stonden al op Schiphol om de

groot belang. Een speciale dank aan alle scheidsrechters,

laatste, allesbeslissende wedstrijd in Zwitserland te gaan

spelen, toen Covid-19 daar een stokje voor stak, en ik ze
uiteindelijk moest laten omkeren. Nederland staat op dit
moment ongeslagen bovenaan en Rugby Europe zoekt naar

bijzonder de vrijwilligers te bedanken. Jullie zijn van enorm

zonder wie er geen competitie gespeeld zou kunnen worden.

En Coen Potters voor zijn bijdrage als bestuurslid en al het
werk dat hij verricht heeft als vrijwilliger in het bestuur.

de beste optie om deze competitie af te ronden.

Ik wil afsluiten met te benadrukken dat ik ontzettend trots

World Cup 2023 in Frankrijk.

Rugby is een sport voor alle leeftijden en onze visie Een Leven

pandemie, zich opnieuw bewijst als zo’n hechte gemeenschap.

Als onderdeel van de voortdurende focus op groei is ook te zien

van Walking Rugby. Deze vorm van rugby groeit enorm. Er

mannen-wereldkampioenschap wat een stuk dichterbij zal
plaatsvinden en nemen de leerpunten mee naar de Rugby

dat het damesrugby een steeds aanzienlijkere rol speelt binnen
Nederland. Zo konden we afgelopen seizoen starten met de
Girls Rugby Festivals, voor alle meiden in Nederland die met

elkaar in toernooivariant willen spelen, én is het Onder 18 XV-

damesprogramma van start gegaan. De verdeling man-vrouw
in ons Nationaal Training Centrum loopt zo goed dat het volgend
seizoen in twee aparte programma’s van start kan gaan.
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verandering te zien. Annelies Acda, die binnen het bestuur

Lang Rugby heeft vorig jaar bijgedragen aan de introductie

hebben al meerdere kick-offs plaatsgevonden bij verschillende
rugbyclubs en er wordt wekelijks getraind. Hetzelfde geldt

voor Mixed Ability Rugby, een vorm gericht op degene die niet
gemakkelijk mee kunnen komen en dus niet hun plek kunnen

ben om te zien dat de rugbysport met het plots raken van de

Samen gaan we niet alleen voorwaarts, samen komen we hier
ook uit. Ik wens iedereen sterkte, gezondheid en voor zover

mogelijk een hele fijne zomer. Achter de schermen wordt er
hard gewerkt aan het nieuwe seizoen.

vinden in een regulier team.

Met vriendelijke groet,

steeds grotere en belangrijkere rol in binnen onze sport, en is

Directeur Rugby Nederland

In het verlengde van deze visie neemt Player Welfare een

Andrew Meredith
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INLEIDING
Rugby Nederland stelt zich ten doel de belangen van

de rugbysport te behartigen, onder meer door de
bevordering van de beoefening van het rugbyspel in al

zijn verschijningsvormen en voorts het verrichten van
al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk
kan zijn, dan wel daarmede verband houdt. Rugby

Nederland tracht dit doel te bereiken door het
uitschrijven en aanmoedigen van rugbywedstrijden en
voorts door al datgene te doen wat bevorderlijk kan zijn
tot verwezenlijking van het doel.

MISSIE

RESPECT

het werven en behouden van leden,

kernwaarden van rugby,

het versterken van verenigingen,

het creëren van een topsportcultuur.

VISIE
•
Rugby Nederland is een

rechtsbevoegdheid met statutaire

zetel in de gemeente Amsterdam,

kantoorhoudende te Bok de Korverweg 6,

1067 HR te Amsterdam.
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•
•

vereniging met volledige

Foto door Dennis van de Sande

het uitdragen en behouden van de

•

DISCIPLINE

KAMERAADSCHAP

•

•

•

Nederland inspireren & activeren….

met de kracht en discipline van rugby,

met het respect voor de tegenstanders en
scheidsrechter,

met de kameraadschap van je
teamgenoten.
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GOED SPORTBESTUUR
VOLGENS NOC*NSF
Aanbeveling 1

Aanbeveling 6

Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door

Het

straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee voor maximale

deze ter goedkeuring of in ieder geval ter kennisneming voor

• EENHEID

In de Algemene Ledenvergadering van het NOC*NSF zijn

13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur vastgesteld.
Deze 13 aanbevelingen zijn overgenomen door Rugby
Nederland en gelden als leidraad voor het functioneren

van het bestuur. Waar in voorgaande jaren een aantal

transparantie en voorspelbaarheid van de organisatie.

Aanbeveling 2

aanbevelingen nog bij ons op rood, of oranje stonden,

••EENHEID
TOPSPORTSTATUUT

aanbevelingen het stoplicht op groen staat; alle dertien

en) specifieke belangen en complexiteit van de topsport een

zijn wij blij te melden dat op dit moment voor alle
zijn ze volledig geïntegreerd in het handelen van het
bestuur van Rugby Nederland.

Good Governance is in de maatschappij van vandaag

Aanbeveling 3

“

regelmaat het gehanteerde besturingsmodel.

Aanbeveling 5

namens de sportorganisatie optreedt. Het

bestuur moet wervend zijn, vertrouwen hebben
en uitstralen, kunnen implementeren en
verantwoording afleggen.

”

aan de ALV.

• EENHEID

Aanbeveling 7

• BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

voor bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren en legt zijn

Aanbeveling 8

••EENHEID
TRANSPARANTIE

besluiten die de ALV aangaan. Slechts in gemotiveerde

bestuurd wordt. Het heroverweegt en actualiseert met

en op open en transparante wijze als eenheid

bestuursleden zich in hun handelen (moeten) houden en legt

een financieel statuut.

Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier de organisatie

dat het bestuur een visie heeft op de toekomst

waaraan

Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld

••EENHEID
BESTURINGSMODE

Als het gaat om ‘goed bestuur’ wordt verwacht

vast

Het bestuur zorgt dat hij een goed financieel beleid en een

Aanbeveling 4

• adequate regelgeving.

gedragscode

oordeel gemotiveerd aan de ALV voor.

passende administratieve organisatie voert, vastgelegd in

• een goed besturingsmodel;

een

topsportstatuut op.

• de kwaliteit van beleid, organisatie en structuur;

• een helder en transparant financieel beleid;

stelt

Het bestuur bespreekt de noodzaak of wenselijkheid om zich

actueler dan ooit. Het gaat bij dit onderwerp om:

directieteam, management en ledenraad;

bestuur

De organisatie stelt vanwege onder meer de grote (financiële

••EENHEID
FINANCIEEL STATUUT

• de integriteit in het functioneren van bestuur,
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eenheid in beleid, organisatie en structuur. Het bestuur

Aanbeveling 10

••EENHEID
GEDRAGSCODE BESTUUR

••EENHEID
BESTUURSFUNCTIES

Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is het belangrijk dat

de juiste persoon op de juiste plaats zit, er voldoende vernieuwing is, de wijze van voordragen en benoemen transparant is
en het organisatiegeheugen goed is gewaarborgd.

schema en is transparant over de agenda en bestuur

uitzonderingsgevallen kunnen er klemmende redenen van
privacy of discretie zijn om niet volledig transparant te zijn.

Aanbeveling 9

AFTREDEN BESTUURSLEDEN
••EENHEID

Het bestuur bevordert dat bestuursleden tussentijds aftreden bij:

a) frequente afwezigheid waar ze door medebestuursleden

••EENHEID
AGENDA BESTUUR

Het bestuur overlegt en besluit tenminste eenmaal per jaar
over:

a) het algemene beleid en de strategie, de hieraan verbonden

(financiële) risico’s en de financiële stand van zaken. Hieronder
vallen ook de begroting en jaarrekening;

b) de eigen werkwijze en taakverdeling, het eigen en individuele
functioneren;

c) de relatie met de directie.

Aanbeveling 11

• DIRECTIESTATUUT

Het

bestuur

stelt

op

basis

van

het

vastgestelde

besturingsmodel een helder directieprofiel vast en legt de
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
directie duidelijk vast in een directiestatuut. De positie van de
directeur wordt in de statuten verankerd.

Aanbeveling 12

• CONTROLETAAK ALV

Het bestuur zorgt ervoor dat de ALV haar controletaak naar
behoren kan uitvoeren.

Aanbeveling 13

• STATUTEN EN REGLEMENTEN

(of toezichthouders) op zijn aangesproken;

Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval

c) structurele onenigheid van inzichten;

tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen

b) onvoldoende functioneren;

d) onverenigbaarheid van belangen;

e) indien dit anderszins door het bestuur geboden wordt
geacht.

naast de statuten de volgende reglementen heeft: een

seksuele intimidatie, een regeling tegen discriminatie/
racisme en een regeling voor klachten.
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ORGANISATIE
& BESTUUR

BONDSBUREAU
Directeur

Andrew Meredith

Development Manager

Tijmen Vader

Office Manager

Marielle ten Rouwelaar

Competitieleider

Harro Verschoor (per 6 jan)

Assistent competitieleider

René Pijnenburg

Content, Community & Media
Rugby Nederland is continu bezig zich te ontwikkelen en

Per 1 september 2019 is Hein Kriek als Technisch Directeur

afscheid moeten nemen van collega’s maar een gevolg

Oranjedames. Per 5 december is Emma Fabri aangesteld

verder te professionaliseren. Dit betekent dat we soms

van professionaliseren betekent ook uitbreiden en

daarom mogen we ook een aantal nieuwe aanwinsten
verwelkomen in zowel het team van het bondsbureau
als ook in het bestuur.

Per 18 januari 2020 is Mirjam van Zoest toegetreden tot het

bestuur. Coen Potters is op deze datum afgetreden. Door deze

verandering in het bestuur zijn de taken anders verdeeld: Naast
verenigingsondersteuning, scheidsrechters en opleidingen neemt
Annelies Acda de functie van secretaris over en zal Mirjam van
Zoest de functie van bestuurslid wedstrijdzaken op zich nemen.

aangesteld en Sylke Haverkorn als bondcoach voor alle
voor Content, Community en Media. Op 6 januari 2020 is

Harro Verschoor aangesteld als Competitieleider. Hij volgt
Fred van Verseveld op die op 1 augustus zijn functie verruilde

voor de rol als nationale indeler. René Pijnenburg heeft in de

Technisch Directeur

Penningmeester
Jeugdzaken

Wedstrijdzaken

Topsport & Sponsoring

Bondscoach Oranjedames

Sylke Haverkorn

Head of Athletic Performance

Emmanuel Peyrezabes

Rugby Coördinator

Joanne Bast

en is sinds de aanstelling van Harro terug in zijn functie als
assistent-competitieleider. Op 1 februari 2020 is Emmanuel

Peyrezabes aangesteld als Head of Athletic Performance, die
daarvoor talentcoach van de sevensdames was. Samen met

bondscoach Zane Gardiner, die 1 juli 2019 werd aangesteld, is
hij verantwoordelijk voor het Nationaal Training Centrum.

Mirjam
van Zoest

Harro
Verschoor

Emma
Fabri

Heeft gespeeld bij DIOK, Rugbyende

In de logistiek heeft hij de laatste

Rugbyer in hart en nieren. Gespeeld

in het Nederlands Sevensteam. Ze

vervuld. Harro heeft veel gereisd,

Delft.

heeft deelgenomen aan de World

Cup en de European Championship
Sevens. Sinds 2012 is Mirjam actief in

Janhein Pieterse
Annelies Acda

zeezeilteam “Elke” waar ze aan in- en

(per 18 jan)

Ernst Visser

Joost Takken

en ook aan de European- en World

Championship. Ze is werkzaam bij

Iban Rosier

Mirjam van Zoest

offshore races heeft deelgenomen

Royal FloraHolland waar ze onder
(per 18 jan)

andere verantwoordelijk is voor
de importstroom van bloemen en

planten. We zijn erg blij Mirjam te
verwelkomen als nieuw bestuurslid
Wedstrijdzaken.
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Zane Gardiner

tussentijd de taken van competitieleider ad interim vervuld

BESTUUR

Secretaris

Hein Kriek (per 1 sept)

Bondscoach Oranjeheren, NTC

Utrechtse Studenten (RUS), AAC en

Voorzitter

Emma Fabri (per 5 dec)

jaren

verschillende

functies

spreekt zijn talen. Hij houdt van
sport in het algemeen en volgde
alle rugbywedstrijden op televisie,
maar

zijn

sport

is

waterpolo.

Harro is naast zijn werk dan ook
meerdere

malen

per

week

speelt

hij

te

vinden in het zwembad. Als echte
verenigingsman

nog

steeds bij zijn eerste club in ZEW

Ermelo. Hij is erg enthousiast om

deze nieuwe uitdagende functie als
competitieleider op zich te nemen.
Wij wensen Harro veel succes!

bij Haarlem, Castricum, AAC en
en

Met

haar

enthousiasme

doorzettingsvermogen

en

achtergrond in journalistiek heeft
Emma veel verschillende dingen
gedaan.

Een

eigen

nationaal

rugbytijdschrift en Senior Editorial

Assistant bij de Rugby News Service
tijdens de World Cup Rugby in
Japan brachten haar uiteindelijk

hier. Emma wil rugby uitstralen,

promoten en alle mooie projecten
die wereldwijd ontstaan onder de

aandacht brengen. Daarom is de
functie haar op het lijf geschreven.
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COMMISSIES

MEDISCHE COMMISSIE

“Het doel voor de komende drie jaar is

Het basisplan om een en ander uit te rollen is

playerwelfareprogramma

Door de uitgebroken pandemie is hier een

alle

clubs

te

gaan

scholen

volgens

Ímmediate

het

care

in rugby vanuit World Rugby. Dit is een
uitgebreide dagopleiding voor Eerste Hulp bij
blessurepreventie, diagnostiek en management.

In samenwerking met World Rugby zijn de eerste
mensen intern opgeleid als Medical Educator, en

zijn de Level 1 opleidingen in het land gegeven.

gemaakt, en wordt nog verder ontwikkeld.

tijdelijke stop in gekomen, en is de commissie

samen met het bondsbureau intensief bezig

geweest om het steeds veranderende beleid
vanuit overheid en RIVM te vertalen naar de
rugbyspecifieke protocollen voor de clubs en de
nationale selecties.”

Toine van der Berg • Bas Idema • Oetze van der Meer
Rugby

Nederland

kent

meerdere

commissies.

Het doel van een commissie is om het bestuur en
bondsbureau bij te staan en advies te geven over
onderwerpen gerelateerd aan de commissie. Deze

COMMISSIES VAN BIJSTAND

Rugby Nederland kent de volgende Commissies van
bijstand:

commissies zijn werkgroepen die zich vastbijten op

• Landelijk Jeugd overleg (LJO)

VERTROUWENS COMMISSIE

zijn recentelijk nieuwe commissies opgericht en

• High Performance Team (HPT)

grensoverschrijdend gedrag is dat een teken

één specifiek onderwerp. Binnen Rugby Nederland
oude commissies nieuw leven ingeblazen. Met als

doel om het bestuur en bondsbureau bij te staan
en weloverwogen advies te geven op belangrijke
vraagstukken. Er zijn twee verschillende soorten

• Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS)
• Landelijk Overleg Dames (LOD)

• Commissie Rugby Scheidsrechters (CRS)
• Sponsor Commissie (SC)

commissies met bijzondere opdracht. Commissies

COMMISSIES MET BIJZONDERE
OPDRACHT

uitgenodigd op de algemene vergadering voor

bijzondere opdracht:

commissies. Dit zijn commissies van bijstand en
van bijstand kunnen door het Bondsbestuur worden

het geven van toelichting op de werkzaamheden

Rugby Nederland kent de volgende Commissies met

Wanneer je te maken krijgt met (seksueel)

wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en

dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het

grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of

kan veel emoties en vragen oproepen, ook als
je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar

het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen!

Signaleer het en praat erover met iemand in

het in de openbaarheid brengen van (seksueel)
het verergeren van de situatie voorkomen.

Binnen Rugby Nederland hebben wij twee
vertrouwenscontactpersonen, die te allen tijde
benaderd kunnen worden.

Ettie Bekker-Willemsen • Eric Hammacher

van de Commissie. De taken en bevoegdheden

• Arbitrage Tucht Commissie (ATC)

Bondsbestuur bij instructie geregeld.

• Commissie van Financiële Toezicht (CFT)

COMMISSIE RUGBY SCHEIDSRECHTERS

• Commissie Onderscheidingen en Predicaten (COP)

ontwikkeling van scheidsrechters. Dit is te zien

van de commissies van bijstand worden door het

Commissies

met

bijzondere

opdracht

worden

ingesteld door de Algemene Vergadering, wier leden

benoemd worden door de Algemene Vergadering op

• Commissie van Beroep (CvB)
• Medische Commissie (MC)

• Vertrouwenscommissie (VC)

voorstel van het Bondsbestuur. De leden hebben

Alle leden van commissies met bijzondere opdracht en

Commissies

dienen dit binnen 30 dagen na benoeming te worden. Voor

het recht van het stellen van tegenkandidaten.
met

bijzondere

opdracht

hebben

toegang tot en spreekrecht op de Algemene
Vergadering.

commissies van bijstand zijn lid van Rugby Nederland of
meer informatie over de commissies raadpleegt u het
Huishoudelijk Reglement dat op de website staat. Hierin vindt

u per commissie het doel, wie zitting nemen in de commissie,
en de uit te voeren taken & verantwoordelijkheden.
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Floor Kappelhoff • Tom Altink • Joost Takken

Deze commissie is zeer actief geweest bij de

De commissie telt op dit moment elf leden en

doordat wij als klein rugbyland, wereldwijd op

de ontwikkelingen van het referee pathway.

plek nummer zes staan als het gaat om het aantal

indeelbare scheidsrechters. Een fantastisch aantal,
maar wat betreft de commissie nog niet genoeg.
Dit seizoen zijn er 1237 wedstrijden gefloten door
127 actieve, indeelbare scheidsrechters.

komt tweemaandelijks samen om te kijken naar

Het gaat hier over het activeren, motiveren
en ontwikkelen van scheidsrechters binnen
Nederland, het stimuleren van scheidsrechters

op Europees niveau, en uiteraard, het beoordelen,
coachen en begeleiden ervan.

Michael Assman • Dirk Heuff • Gert Visser • Jonathan Clark • Koen Maaijen • Liam Wright
Mike Hoyer • Riette Meijer • Mireya Dijkstra • Simon Plomp • Tijmen Vader
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LANGSTE LIJNTJE
De Utrechtse Rugby Club (URC) maakte met meer dan 150 leden

één video waarin ze elkaar de bal toespelen. De club wil met de
video duidelijk maken dat de leden zich verbonden voelen en dat
zij, ook in deze tijden, hun geliefde sport samen beleven.

Foto door Dennis van de Sande
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COMPETITIE
SEIZOEN 2019-2020

PROMOVENDI
REGULIERE COMPETITIE
HEREN XV

Eerste klasse

RFC Haarlem 1

Tweede klasse Noord		RC ’t Gooi 2

Het was een spannende competitie in alle klassen. We

HEREN

DAMES

Tweede klasse Zuid		Bredase RC 1
Derde klasse Noord Oost

RC Groningen 2

Maar door diverse redenen werd de competitie

Hilversum, Haagsche Rugby Club en Rugby Club ‘t Gooi

vorig seizoen in 2 fases gespeeld. De eerste fase is een halve

Derde klasse Noord West

RC Eemland 2

Derde klasse Zuid Oost

RC Etten-Leur 1

Derde klasse Zuid West

RC The Bassets 2

Vierde Klasse Noord Oost

RC Groningen 3

Vierde Klasse Noord West

URC 3

Vierde Klasse Zuid		

Maastrichtse RC 2

Vierde Klasse West

CL Oemoemenoe & Tovaal 2

waren op weg naar een mooie climax van het seizoen.
onderbroken of zelfs abrupt beëindigd. Eerst zorgde

de storm Ciara voor een landelijk algehele afgelasting
en in maart betekende Covid-19 het einde van de
competitie.

In eerste instantie zouden op zondag 14 maart alleen de
thuis- en uitwedstrijden op alle locaties in de provincie

Noord Brabant tot nader bericht worden afgelast maar
enkele dagen later besloot Rugby Nederland op basis van
het crisisoverleg alle wedstrijden tot 31 maart landelijk
af te gelasten. Deze maatregelen werden verlengd tot

en met 6 april, wat leidde tot twee scenario’s voor het
mogelijke vervolg van het seizoen. Het eerste scenario

Voor de vier ereklasse clubs Rugby Club DIOK, Rugby Club
begon het seizoen met de BeNeCup. Deze clubs plaatsen
zich automatisch voor de DeGiro Ereklasse Championship
poule. De DeGiro Ereklasse bestaat dit seizoen voor het

eerst uit zestien teams en die worden verdeeld in twee

poules van ieder acht teams, de Championship poule
en Trophy poule. Gelijktijdig met de BeNeCup spelen de
overige twaalf teams in drie poules van ieder vier teams.

scenario werkelijkheid. Dit betekende dat de huidige

stand in de competitie van half maart meteen de
eindstand werd van de reguliere competitie 2019-2020,

er verder geen kampioenswedstrijden en derhalve ook

geen kampioenen zouden zijn, en dus directe promotie
en degradatie volgens de regels in appendix 7 van het

de wedstrijden aantrekkelijker met minder grote verschillen in
de uitslagen. De derde klasse dames spelen met tien teams
een hele competitie.

worden de teams ingedeeld in poules volgens een ranking.

Trophy poule. Beide poules spelen een hele competitie die
helaas onbeslist geëindigd is door Covid-19.

de eerste fase, waarna in de tweede fase de bovenste

april en waarschijnlijk langer, werd helaas het tweede

zijn door de verdeling in fases de niveauverschillen kleiner en

de Champions poule de overige acht teams spelen in de

play-off wedstrijd tussen de beste nummers twee vormen

complete seizoen geannuleerd en voorbij was. Toen
werd dat de maatregelen verlengd werden tot 28

een hele competitie gespeeld met 6 teams. Net als bij de heren

JEUGD

betekende hervatten en het verkort uitspelen van

op dinsdag 31 maart door de overheid bekend gemaakt

competitie van acht teams daarna wordt er in de tweede fase

De nummer één van iedere poule en de winnaar van de

In alle andere klassen werd er, net als vorig seizoen,

het seizoen, het tweede scenario betekende dat het

In de Ereklasse, eerste en tweede klasse werd er net als ook

gespeeld in twee fases. Een halve competitie vormde
en onderste zes teams afzonderlijk een hele competitie
speelden. Omdat de niveaus in beide fases dichter bij

elkaar lagen dan voorheen, bleef de competitie spannend
tot laatste moment.

De competitie wordt gespeeld in twee fases. In de eerste fase

Het doel is om zoveel mogelijk gelijkwaardige wedstrijden te
kunnen spelen. Na de eerste fase, wat een halve competitie

is, wordt een herindeling gemaakt op basis van de uitslagen in
de eerste fase. Er vindt dus geen promotie/degradatie plaats,

maar een herindeling. Het uitgangspunt is hier weer zoveel

REGULIERE COMPETITIE
DAMES XV

mogelijk gelijkwaardige wedstrijden te kunnen spelen. Daarna
wordt een hele competitie gespeeld. Normaal gesproken
wordt er bekeken of het competitieschema het toelaat
om eventueel kruisfinales te kunnen spelen maar Covid-19
beëindigde alles plotseling.

Eerste Klasse		

Cas RC Ladies 1
RC Delft 1

Tweede klasse		

CL Zwolle & Dwingeloo 1
HRC Xtreme 1
CL Eindhoven Lions 1 & RC DIOK 1

Derde klasse		 LSRG 1

VWW werden toegepast. Rechts op deze pagina ziet u

daarom geen overzicht van de kampioenen maar van de
promovendi van het seizoen 2019-2020.
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Foto door Dennis van de Sande

BENECUP

Dit seizoen werd voor de tweede maal gespeeld om de

BeNeCup, de competitie tussen de top 4 clubs van Nederland

en België. In Nederland was er gekozen om de beide

wedstrijden op één locatie te spelen zodat het publiek en de
fans konden genieten van beide wedstrijden, en de clubs de

gelegenheid hadden rugby te promoten en er een “feestje”

van te maken. Nadat vorig seizoen de finale tussen twee
Nederlandse clubs in Amsterdam gespeeld werd, was de hoop
dat dit er dit seizoen van beide landen één club de finale zou
bereiken.

In twee poules met elk twee Nederlandse en Belgische clubs
werd er gestreden om de eerste plek in die poule om zo de

finale, die in Brussel gespeeld wordt, te bereiken. Helaas bleek
in beide poules onze Zuiderburen te sterk en werd de finale
dit jaar gespeeld in Brussel tussen de Belgische clubs Rugby

Club Soignies en Rugby Club La Hulpe. In een spannende
finale won Rugby Club Soignies met 12-9 deze tweede editie
van de BeNeCup. Voorafgaand aan deze finale speelden de

landskampioenen dames van beide landen tegen elkaar. De
dames van AAC Rugby namen het op tegen de dames van

Rugby Club Dendermonde. In deze wedstrijd waren de dames
van Dendermonde met 24-10 te sterk voor de dames uit
Amsterdam.

BENECUP
RC ‘t Gooi 1
RC DIOK 1

RC Hilversum 1
Haagsche RC 1

16
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MICHAEL ASSMAN
HEAD OF REFEREES
Michael

is

een

bekend

gezicht

binnen

Rugby

Nederland als actief scheidsrechter, coach en opleider.
Samen met de andere leden van de Commissie
Rugby Scheidsrechters is hij de motor achter veel

ontwikkelingen op scheidsrechtersgebied. Aan de start

van dit seizoen is hij dan ook aangesteld als Head of
Referees. Deze nieuw gecreëerde parttime functie is
onder andere verantwoordelijk voor het management
Foto door Dennis van de Sande

SCHEIDSRECHTERS & COMMISSIE

GESTRUCTUREERD SEIZOEN

indeelbare scheidsrechters. Vier scheidrechters fluiten nu op

verenigingen graag structureel meedenken met medewerkers

Dit seizoen zijn er 1237 wedstrijden gefloten door 127 actieve,
internationaal niveau. Door het creëren van de functie van

Head of Referees heeft de Commissie Rugby Scheidsrechters

(CRS) nu een betere structurele aanpak kunnen neerzetten. Er
wordt voor de toekomst gewerkt aan heldere processen van
“meer en betere match officials” door middel van toepasbare

doelen en strategie. Het opzetten van een beoordelings- en
rankingcommissie heeft een structurele positieve impact op
de identificatie en ontwikkeling van talent. Druk bezochte
scheidsrechterbijeenkomsten vinden nu regionaal plaats, en

webinars, RDD’s en scheidsrechter coaching geven iedereen
de kans om zich te verbeteren.

18

Tijdens de ALV en de regiobijeenkomsten kwam naar voren dat

en de ontwikkeling van wedstrijdofficials, zowel in

kwantiteit als kwaliteit. Michael zal met zijn jarenlange
ervaring binnen de sport van toegevoegde waarde

zijn voor de verdere ontwikkeling van scheidsrechters
binnen Rugby in Nederland.

van Rugby Nederland over competitieplanning en het

voorschrift wedstrijdwezen. De Commissie Gestructureerd

Seizoen is daarvoor ook specifiek bedoeld. Omdat het EKO
(ereklasseoverleg) als toetsingsorgaan - zonder formele
status - inmiddels ook in het leven is geroepen was het nodig

om de CGS zodanig in te richten dat die beter aansloot bij de
huidige gremia. Aan het eind van het seizoen 19-20 heeft
het bestuur ingestemd met een aangepaste vorm om meer

samenhang, betere vertegenwoordiging van verenigingen

uitkomend in de lagere klassen en een goede aansluiting op
de visie van Rugby Nederland te creëren.

Foto door Sarah Jane Muirhead
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LEDEN

Praetor
Union Rugby Amsterdam

Rugby Club
Invictus

REGIOBIJEENKOMSTEN
In de tweede en derde week van februari werden de

regiobijeenkomsten gehouden. Een reeks van samenkomsten

Steeds meer spelers kiezen voor de rugbysport. Dit is de

Het ledenaantal bij Rugby Nederland geeft dit seizoen een

juist veel mensen zich uitschreven toen het seizoen in

betekent dit een (netto) stijging van 91 leden. Volgend seizoen

te zien aan de lichte ledengroei. Zeer opvallend, omdat

maart abrupt eindigde door de Covid-19-pandemie en

we ieder seizoen ook nog een groei van nieuwe leden
zien omdat spelers zich aanmelden voor onder andere

toernooien - die om dezelfde reden ook niet heeft
plaatsgevonden.

stijging te zien van 0,55%. Als je dit omzet naar aantallen

zien we positief tegemoet en hopen we op een groei die in lijn
der verwachting ligt.

door het hele land, waar bestuursleden en beleidsmakers van

zowel rugbyclubs als Rugby Nederland, in een ongedwongen
sfeer met elkaar het gesprek aangingen over het wel en wee
van de rugbysport. Hoe gaat het nu? Waar willen we heen? En
hoe komen we er?

Ook dit seizoen zijn er, behalve de kleine groei in leden, een

De insteek van de avond verschilde iets met die van

Momenteel zijn er 93 clubs.

gesprek. Met dit doel voor ogen werd de opzet van de avond

paar nieuwe clubs te verwelkomen bij Rugby Nederland.

voorgaande jaren: minder zitten en luisteren, meer samen in
vormgegeven. Het zou een interactieve avond worden met
een aantal break-outsessies en genoeg bondsbureau- en

bestuursleden aanwezig om aantekeningen te maken en
Foto door Dennis van de Sande

antwoord te kunnen geven op de, op de avond zelf, gestelde
vragen. De avond zou worden geleid door niemand minder

dan Head of Referees Michael Assman, of, zoals hij zichzelf
introduceerde: aanvoerder van het grootste team van
Nederland.

De zes avonden werden gehost bij respectievelijk Rugby Club
Drachten (Noord), Rugby Club The Pickwick Players (Oost),

Rugby Club Delft (Zuid-West), Zaandijk Rugby (Noord-West),

The Oisterwijk Oysters (Zuid) en Rugby Club Spakenburg
(Midden).

Uit de van te voren, over de mail besproken onderwerpen
met de clubs, kwam in grote lijnen de agenda van de avond

al tot stand. Drie thema’s kwamen namelijk keer op keer

terug: Jeugd, competitie & seizoensplanning en spelregels

(zowel op als naast het veld). In het prioriteitenverslag is een
samenvatting gemaakt van de aandachtsgebieden en de
daarbij horende actiepunten.

20
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Foto door Dennis van de Sande
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PARTICIPATIE
& ONTWIKKELING

GIRLS RUGBY FESTIVAL
Steeds meer meisjes ontdekken hoe leuk rugby is
en gaan dit ook spelen bij een club. Inmiddels zijn er
bijna 800 meisjes ingeschreven bij clubs in Nederland

die wekelijks wedstrijden of toernooien spelen. De

LICENTIESYSTEEM

Het leveren van een goed opgeleid kader behoort tot één van

Overal zien we dat verenigingen zich verder ontwikkelen

heeft de planning flink veranderd maar daar is een positieve

aandacht die het verdient en de ouders worden bij

Per (digitale) bijeenkomst wordt steeds één pijler van het

en beter organiseren. De jeugd krijgt steeds meer de
veel clubs betrokken als vrijwilliger. Vooral meisjes en

dames weten steeds beter de weg te vinden naar de
rugbyclub en worden lid. De rugbysport groeit en clubs

worden vitaal en ambitieus. Aan de hand van de zeven
pijlers van het Development Plan ondersteunt Rugby

Nederland clubs in hun ontwikkeling en krijgt deze
ondersteuning steeds meer vorm.

DEVELOPMENT PLAN
Dit

seizoen

is

het

verenigingsondersteuningsplan

geïntroduceerd en verspreid onder de clubs. De coronacrisis

draai aangegeven met een reeks seminars voor bestuurders.
zogeheten Development Plan besproken en wordt hier

informatie over uitgewisseld. Rugby Nederland heeft een
digitale omgeving gecreëerd waar clubs informatie en goede
voorbeelden kunnen vinden. Mooi is het om te zien dat ook

clubs hun eigen goede voorbeelden willen delen om zo elkaar
te ondersteunen in de ontwikkeling.

In de zomerperiode lopen de seminars door en dit geeft de
clubs de nodige uitleg om de monitor in te vullen. Dit zal in

de kerntaken van Rugby Nederland en we investeren dan ook

veel in de kwaliteit van de opleidingen. Het licentiesysteem
is ondersteunend hierin en draagt bij aan de veiligheid van de

sport en de ontwikkeling van onze coaches en scheidsrechters.
Anderhalf jaar terug is het systeem voorzichtig van start
gegaan. Inmiddels zijn er ruim honderd gelicentieerden.

bij de senioren dames zien we deze groei. Bij de jeugd

tot 12 jaar spelen jongens en meisjes met veel plezier
samen tijdens toernooien en verzameldagen. De

fysieke verschillen worden na 13 jaar echter groter. Wij
zien dan ook minder meisjes in de categorieën Cubs,
Junioren en Colts.

Bij het afronden van je opleiding of bij je eerste licentie-

Rugby Nederland heeft tot doel om de rugbysport de

hoogst behaalde coach- of scheidsrechterdiploma én een

promoten, zodat er uiteindelijk een volwaardig aanbod

aanvraag, ontvang je je licentiebewijs op vertoon van je

geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Je licentiebewijs
is twee jaar geldig en wordt verlengd mits je voldoende
licentiepunten hebt gehaald in die twee jaar.

het begin van het komende seizoen leiden tot een meting

Licentiepunten haal je door jezelf te ontwikkelen. Vanuit

ontwikkeling zijn.

aangeboden,

voor de clubs waarmee ze kunnen zien hoever ze in de

rugbysport voor meisjes zit duidelijk in de lift en ook

Rugby Nederland worden er workshops met rugbyexperts
thema-avonden

georganiseerd,

(online)

seminars gegeven en zijn diverse andere mogelijkheden om

jezelf te ontwikkelingen in je rol als coach of scheidsrechter. De
extra ontwikkelmogelijkheden lijken met veel enthousiasme

te zijn ontvangen en ook gelijk de gelegenheid te bieden

onderlinge kennis en ervaring te delen. Een ontwikkeling die
we volgend jaar graag doorzetten. Daarnaast is het mogelijk
om licentiepunten te halen aan de hand van diverse externe

komende jaren specifiek voor meisjes en dames te

staat voor meisjes van 13 tot 18 jaar. Hiermee is dit
seizoen een start gemaakt met Girls Rugby Festivals.

Na een succesvolle kick-off tijdens de Landelijke
Opwarm Dag in Leiden zijn er regionaal festivals

gehouden in de RDD-weekenden. Elk weekend werd
er op drie locaties getraind en samen gespeeld. Vanuit
een enquête die gehouden is onder de deelnemers na

de eerste drie festivals weten we dat de meisjes zeer
enthousiast zijn over dit concept en een volgende
keer weer terug willen komen. Helaas zijn de laatste
festivals afgelast vanwege de coronacrisis maar
komend seizoen zullen ze zeker weer terugkomen.

opleidingen, workshops, congressen en clinics.

De afgelopen zes maanden maakten steeds meer mensen

kennis met het licentiesysteem en is het aantal coaches en
scheidsrechters met een licentie dan ook flink gestegen.
Rugby Nederland ambieert uiteindelijk een verplichte licentie

voor alle coaches en scheidsrechters in het land. Met als
grote meerwaarde dat alle coaches en scheidsrechters die

met jeugd in aanraking komen aan Rugby Nederland hun
VOG hebben moeten tonen om hun licentie te ontvangen. De
minimale controle die je als club zou moeten uitvoeren voor
de veiligheid van de jeugd. Een administratieve klus die de

Foto door Marco Breevoort

clubs hiermee uit handen wordt genomen.
24
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MIXED ABILITY RUGBY

GET INTO RUGBY

Steeds meer clubs en trainers gebruiken het ‘Get Into Rugby-

Inclusief sporten betekent met Mixed Ability, rugby voor

is onderdeel van de strategie van World Rugby en beoogt

sporten in sociale en sportieve context. Het delen van

programma’ bij de introductie van rugby. Het programma
hiermee de sport wereldwijd te laten groeien in samenwerking
met de deelnemende regio’s en bonden.

Het is erop gericht om spelers van alle leeftijden te stimuleren
om rugby te ‘proberen-spelen en blijven-spelen’.

Get Into Rugby promoot de waarden van de sport en zorgt
ervoor, dat kinderen gestimuleerd worden om rugby uit te
proberen in een veilige en voortgangsgerichte omgeving.

In seizoen 2019-2020 hebben 85 clubs, scholen of bedrijven
actief

deelgenomen

aan

dit

programma

waardoor

gezamenlijk ruim 6000 (voornamelijk) kinderen in aanraking

zijn gekomen met de rugbysport. Kinderen maken op deze

WALKING RUGBY

Rugby Nederland is samen met het Nationaal Ouderenfonds
gestart met OldStars Walking Rugby in Nederland. Veel
ouderen willen wel sporten, maar kunnen dat niet (meer),
bijvoorbeeld omdat er onvoldoende passend aanbod is.
Ouderen benaderen sport en bewegen anders en zoeken ook
andere bewegingsvormen.
OldStars

Sport

is

een

verzameling

van

aangepaste

spelvormen, zoals ook OldStars Walking Football, OldStars

Walking Hockey, OldStars Tennis, OldStars Walking Handball,
OldStars Walking Korfball en OldStars Walking Basketball.

De spelvormen zijn bewezen formules in onder meer GrootBrittannië, waar Walking Football en Walking Hockey al

jarenlang breed omarmd worden. Met dit uitgebreide
OldStars-aanbod maakt het Ouderenfonds met onder

manier op speelse wijze kennis met rugby.

De cijfers zijn natuurlijk lager dan het vorige seizoen omdat

in maart 2020 aan alle activiteiten abrupt een einde kwam
door de coronacrisis. Om die reden is de nationale sportweek

en de Olympic Experience niet doorgegaan en hebben de
Koningsspelen ook niet plaatsgevonden.

Naast deze nationale evenementen waar veel kinderen
kennismaken met rugby organiseren clubs ook vaak lokale

iedereen. Zonder enige vorm van differentiatie samen
dezelfde passie voor de sport versterkt en de interactie

verbindt. Mixed Ability maakt het op laagdrempelige wijze
mogelijk dat iedereen los van de ervaring en/of beperking de
sport in teamverband kan beoefenen.

Mixed Ability Rugby is in eerste instantie gericht op degenen
die niet gemakkelijk mee kunnen komen en dus niet hun plek

kunnen vinden in een regulier team. Deelnemers kunnen

een fysieke en/of mentale beperking hebben, maar deze
groep omvat ook sporters met kansarme achtergronden en

afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met de spelers ‘zonder’
beperking wordt er een team gevormd en rugby gespeeld.

Voor deze spelers richt Mixed Ability Rugby zich voornamelijk
op spelers die niet meer iedere week wedstrijden spelen in
competitieverband maar wel behoefte hebben aan ‘social’

rugby. Binnen de competitieteams bij clubs heeft deze
doelgroep een redelijk verloop in de 30+ leeftijd. Deze sociale
vorm van rugby biedt een uitkomst om toch actief van de
sport te blijven genieten.

evenementen ter promotie van de sport. Allemaal initiatieven

Het afgelopen seizoen zijn er op verschillende clubs

Voor de start van het nieuwe seizoen zal Rugby Nederland het

wekelijks getraind. De activiteiten die gepland stonden in het

die bijdragen aan de verdere groei van rugby in Nederland.
programma weer actief promoten onder de clubs en hopelijk

kunnen er komend seizoen weer volop Get Into Rugby dagen
georganiseerd worden om de verdere groei van rugby in
Nederland te realiseren.

introductietrainingen gehouden en wordt er in Enschede
voorjaar van 2020 konden helaas niet doorgaan. De plannen

worden gemaakt om in het nieuwe seizoen de clubs die willen
starten met Mixed Ability Rugby te ondersteunen.

andere partners Menzis en Van Boxtel een volgende stap in
de landelijke ontwikkeling van de 100% ouderenvriendelijke

sportvereniging. Hierbij staan gezond en fit blijven én
socialisatie in en rondom de sportvereniging centraal. Vanuit

Rugby Nederland is Mats Marcker ambassadeur van Walking

Rugby en ondersteunt samen met Adri van der Plas en
Dominique Danton verenigingen in de opstartfase.

Er zijn dit seizoen 15 verenigingen die interesse hebben

getoond om te starten met Walking Rugby en op veel plekken

is er al een kick-off gehouden en wordt er wekelijks getraind.
Door de coronacrisis zijn een aantal startbijeenkomsten
afgelast. Deze zullen in aanloop naar het nieuwe seizoen weer
worden opgepakt.
26
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OPLEIDINGEN

OPLEIDINGEN 2019/2020

SCHEIDSRECHTERS

aanbod van de opleidingen sluit steeds beter aan op de

scheidsrechters. In de opleidingen, workshops, regionale

leerbehoeften van de coaches en scheidsrechters en
hierdoor gaat het niveau van de rugbysport in Nederland
omhoog. Een groot compliment voor alle verenigingen

die hier energie en aandacht aan geven en alle coaches

en scheidsrechters die zich aan het ontwikkelen zijn.
De cultuur van informatie delen wordt steeds sterker

en op allerlei manieren wordt er samengewerkt door
de verschillende doelgroepen die elkaar leren kennen
tijdens opleidingen en workshops.

Het gaat goed met de ontwikkeling en de opleidingen van
bijeenkomsten

en

RDD’s

worden

de

scheidsrechters

ondersteund en ontwikkeld door een groep gepassioneerde
opleiders

en

specialisten.

De

Commissie

Rugby

Scheidsrechters (CRS) speelt hier een belangrijke rol in. Naast

De coachopleidingen zijn dit seizoen abrupt gestopt, maar

vonden voor die tijd veelvuldig plaats in alle districten in

en voormalig international Zuid-Afrika) en Vlok Cilliers

(kickingcoach van Frankrijk). Het animo voor deze workshops
was groot en daarom zullen deze komend seizoen ook een
passend vervolg krijgen.

De serie webinars die gehouden is in het voorjaar zijn door
veel coaches in Nederland, en daarbuiten, bekeken en goed
beoordeeld. Een nieuwe manier van informatie delen die de

opleiders en specialisten weer allerlei nieuwe vaardigheden

heeft aangeleerd. Ook als we in het komende seizoen weer

‘gewoon’ bij elkaar kunnen komen zal er een passend aanbod

blijven bestaan van webinars om coaches te prikkelen en te
stimuleren na te denken over het spel en de rol als coach.
28
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Coach 3
Totaal

Arbitrage

11
1

16

135
16

206

spelregels en de rol van de scheidsrechter.

Scheidsrechter 2 World Rugby

1

5

kunnen afnemen om meer informatie te krijgen over de

Er is veel vraag naar scheidsrechters en specifiek voor de
wedstrijden van de jongste jeugd. Daarom heeft Rugby

Deze opleiding heeft nog niet plaatsgevonden door het
abrupt eindigen van de competitie door de coronacrisis maar
zal komend seizoen bij veel clubs doorgang vinden.

leven geroepen om binnen een vereniging een eerste

over de hele wereld zoals Gurthro Steenkamp (scrumspecialist

Coach 2 World Rugby

Coach 1 World Rugby

276

twee coaches gestart zijn met de Trainer/Coach 4-opleiding.

seizoen ook een aantal workshops gehouden met specialisten

26
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VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Naast het reguliere aanbod van opleidingen zijn er afgelopen

2

deelnemers

de opleidingen zijn er veel verschillende producten die clubs

Nederland. Heel positief was het om te zien dat voor het
tweede jaar op rij, de opleiding Coach 3 vol zat en dat er weer

Gamecoach

opleidingen

Grensrechter

Nederland een opleiding voor TBM scheidsrechter ontwikkeld.

COACHES

aantal

Coaching

In het afgelopen seizoen is te zien dat steeds meer
clubs waarde hechten aan een goed opgeleid kader. Het

aantal

De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het

aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de

mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast
adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om
preventieve maatregelen te nemen.

Scheidsrechter 1 World Rugby
Totaal

Player Welfare

6

25

67

348

First Aid in Rugby

3

20

Workshops

5

110

Vertouwenscontactpersoon

1

16

Scheidsrechters

6

450

Strength & Conditioning

5

180

Webinars
Coach

Totaal

11
22

580
1210

VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer
er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren

als eerste opvang voor leden met een klacht. Bij de start
van het seizoen heeft Rugby Nederland een opleiding VCP
georganiseerd in Amsterdam en daarnaast kunnen deze
opleidingen op verschillende plekken in het land gevolgd

worden. De vertrouwenscontactpersoon en de licenties voor
coaches en scheidsrechters zijn twee belangrijke factoren
die moeten bijdragen aan een Veilig Sportklimaat. Veel

verenigingen zijn gestart met dit goed te organiseren en
komend seizoen zal het nog meer aandacht krijgen.
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Foto door Dennis van de Sande
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TOPSPORT

Het jaar startte met een aantal grote wisselingen

binnen het High Performance team van Rugby
Nederland. Zo gaf Gareth Gilbert zijn stokje als
Technisch Directeur door aan Hein Kriek, en zijn rol als

hoofdcoach van de Oranjeheren door aan Zane Gardiner.

Zowel het Fifteens- als het Sevensprogramma van de
Oranjedames is volledig van start gegaan onder leiding

Foto door Dennis van de Sande

Foto door Dennis van de Sande

van kersverse oud-international Sylke Haverkorn.

HEIN KRIEK

ZANE GARDINER

SYLKE HAVERKORN

gekomen voor nieuwe en frisse ideeën en focus op de

kwalificeerde hij zich in 2016 voor de Currie Cup

het Ereklasseteam van Rugby Club ’t Gooi, waar

aangesteld als hoofdcoach van het gehele

Kortom,

verschuivingen

waardoor

er

ruimte

ontwikkeling van alle facetten van het Pathway.

is

Als coach won Hein Kriek diverse toernooien. Zo
Premier Division met The Pumas. Daarnaast was hij

in 2017-2018 als assistent-coach betrokken bij het
succesvolle seizoen van het nationale herenteam
van Tsjechië.

Opgeleid in de sportwetenschappen en een
mastertitel

als

leerkracht;

voordat

hij

zijn

professionele coachingcarrière begon was hij leraar
biologie. Naast rugbyen en coachen heeft Hein
zich toegelegd op een carrière in management.

Hij verwacht binnenkort zijn masterdiploma in
sportmanagement te behalen aan de Salford
University Business School in Manchester.
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Voor zijn switch was Zane Gardiner coach van
hij onder andere het team in 2018 succesvol
naar het landskampioenschap begeleidde. Hij
is al langer actief bij Rugby Nederland. Een

topcoach in Nederland die kan zeggen dat hij
het hele pathway doorlopen heeft. Nadat hij
met Jong Oranje Onder 16 is gestart is hij ieder

jaar met dit team meegegaan, met als kers
op de taart een historische bronzen medaille

op het EK in Portugal met Jong Oranje Onder
20. Daarnaast was Zane ook al langer actief
als hoofdcoach van het Nationaal Training
Centrum.

Begin

september

is

Sylke

Haverkorn

Oranjedamesprogramma. Naast de vrouwen van
RUS en de mannen van de Nieuwegeinse rubyclub,

gaf ze ook de mannen van de landskampioen

DIOK uit Leiden training. Daarnaast ging ze in april

vorig jaar aan de slag met het Turkse Dames 7s
team dat deel mocht nemen aan het Europese

Kampioenschap 7s in Budapest. Niet alleen is

Haverkorn de enige vrouw die in Nederland actief
is in de mannen Ereklasse, ze behoort ook tot de

hoogstopgeleide rugbycoaches van Nederland
aangezien ze in 2018 slaagde voor haar Level 3
World Rugby opleiding.
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PATHWAY

GPEXE
GPexe is een systeem dat speciaal ontworpen is om de

fysieke prestatie van atleten te analyseren. Door middel van
een tracker die de spelers tijdens het trainen dragen kunnen

verschillende aspecten worden getest, en data worden
verkregen en geanalyseerd. Rugby Nederland en GPexe

gingen afgelopen seizoen een samenwerking aan, waarbij

Oranje een set trackers in bruikleen kreeg om gedurende een

jaar met de nationale selecties te testen. Dit stelt de trainers
in staat om naast de trainingen en wedstrijden van Oranje,
ook de trainingen en wedstrijden op de club te analyseren.

Het Pathway is een middel om vroegtijdig talenten te
ontdekken en te monitoren met als doel deze talenten
optimaal te laten presteren en te ontwikkelen. Het

laat de verschillende routes zien die genomen kunnen
worden naar het hoogst haalbare in Nederland: Oranje.

Per speler kan aan de hand van de cijfers, specifiek bepaald
worden waar de verbeterpunten liggen.

Analyses van data leiden tot verbetering van de individuele

trainingsschema’s en ontwikkeling van de prestaties. De
volgende stap is het delen van informatie en verkrijgen van
testresultaten van Nederlandse talenten in het buitenland.

Belangrijk in het vroegtijdig ontdekken van de talenten zijn

de zes Rugby Development Dagen die centraal en decentraal
worden georganiseerd. Hier kun je vanaf clubniveau instromen.

Door de verspreiding van het Covid-19 virus hebben de laatste
drie Rugby Development Dagen van afgelopen seizoen helaas
niet plaats kunnen vinden. Ook de Rugby Academy’s hebben

een belangrijke rol in de identificatie van deze jonge talenten.

Deze talenten stromen door naar de Jong Oranje Onder 16

en Onder 17. De vervolgstap is dan doorstroming naar het
Nationaal Talenten Centrum in Amsterdam (of eventueel een
buitenlandse academy). Op het moment van schrijven wordt
al weer hard gewerkt aan de plannen voor seizoen 2020-2021,

waarbij gekeken wordt naar een intensievere samenwerking
van de zes Rugby Academy’s en de organisatie van de Rugby

Development Dagen, die in een vernieuwd jasje onder de
naam Regio Rugby verder gaat.

34
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RUGBY
DEVELOPMENT
DAGEN

(SENIOR)
RUGBY
ACADEMY’S

De Rugby Development Dagen zijn in het leven

op hun positie en in het tweede deel werden er onderlinge

Ook dit jaar weer is het duidelijk terug te zien dat het

trainers en scheidsrechters te ontwikkelen en nieuwe

gebruik gemaakt om een aantal specialisten uit het buitenland

Op dit moment zien we in alle verschillende selecties

geroepen om - gericht op het individu - spelers,
vaardigheden aan te leren. Door extra uitdagingen
aan te bieden samen met andere spelers in het land
die opzoek zijn naar nieuwe uitdagingen probeert

Rugby Nederland spelers in hun ambitie te prikkelen.

Daarnaast is de RDD er ook om talentvolle spelers te
identificeren voor Jong Oranje.

Voor de jongste groep worden de RDD’s in de regio’s

georganiseerd, en op het landelijk RDD in Amsterdam komen
de spelers van Onder 15 tot en met Onder 18. Het programma

ontwikkelt zich ieder jaar verder. Afgelopen seizoen zijn de
succesvolle specifieke trainingen van de Front Row Club
verder doorgevoerd voor alle posities. Op de RDD hadden de

spelers het eerste deel van de training een skills-sessie gericht

wedstrijden gespeeld. Van de gelegenheid is meerdere malen
uit te nodigen. Zo zijn professionele rugbyspelers Gurthro
Steenkamp en Vlok Cilliers en coachexperts Hamish Web en

Richard Pryor in Nederland geweest. Ook een uitgelezen kans
voor onze coaches om zich te ontwikkelen of verrijken als
rugbycoach.

Hoewel er zes RDD’s waren gepland, hebben er helaas maar
drie plaatsgevonden dit seizoen; mede door COVID-19 kwam
er vroegtijdig een eind aan het RDD-seizoen. Volgend seizoen
zal het RDD weer een nieuwe insteek kennen, daarover

binnenkort meer. We kunnen alvast verklappen dat de

Rugby Academy’s in de regio een grotere rol gaan innemen
in de talentidentificatie en dat er met regionale rugbyteams
gewerkt gaat worden.

Pathway zijn vruchten afwerpt in de Oranjeselecties.
spelers die ooit hun eerste stap zetten bij één van de zes
Rugby Academy’s. Ook zien we met ruime regelmaat

dat Nederlandse Academy talenten gewild zijn over de
grens.

Eerder al was er vraag naar een Rugby Academy voor
senioren, naast de huidige zes Rugby Academy’s en
afgelopen seizoen zijn de eerste stappen hiervoor gezet.

In samenspraak met enkele initiatiefnemers (onder meer met

de oprichter Eric van der Zande van ‘Senior Academy Zuid’,

in Den Bosch) zijn Technisch Directeur Hein Kriek van Rugby
Nederland en de gezamenlijke Rugby Academy’s gekomen

tot een akkoord waarbij een ‘senior programma’ wordt
toegevoegd aan het Pathway en wordt uitgevoerd door de
bestaande Rugby Academy’s.

De eerste regio’s waar dit programma vorm krijgt zijn Zuid
(waar het bestaande initiatief Senior Academy Zuid en de
Rugby Academy Zuid de handen ineenslaan), Midden (Rugby
Academy Midden Oost) en ZuidWest (Rugby Academy Zuid
West).
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NATIONAAL
TRAINING
CENTRUM
Het Nationaal Training Centrum is opgericht in
2014 en er wordt getraind in het Nationaal Rugby

Centrum in Amsterdam. De plusminus vijftig spelers
zijn onderdeel van het pathway en betrokken bij de
verschillende nationale selecties, in de leeftijd 16 tot

MATRIX

de toekomst voor de nationale rugbyteams en verdere

Matrix

en met 20 jaar. Het doel van het NTC is te bouwen aan
groei in de ontwikkeling van de individuele speler.

Fitness

ondersteunt

topsporters

uit

verschillende sportdisciplines in hun krachttoer om

de beste te worden. Als je als topsporter het uiterste
van jezelf vergt dan mag je dat ook verwachten van

De spelers trainen drie dagen in de week en combineren kracht

de apparatuur waar je op traint, zo stelt Matrix. Rugby

en conditie met rugbysessies. De spelers hebben verdeeld

Nederland is dan ook blij te kunnen melden dat we

over het seizoen toegang tot cursussen aangaande voeding,

afgelopen seizoen partners zijn geworden van Matrix.

mentale trainingen en daarnaast is er ondersteuning van

In december is de gym op het NRCA volledig onder

de medische staf van Fysio Cura Plaza en een sportarts. De

handen genomen. Head of Performance, Emmanuel,

spelers worden getoetst voordat ze worden toegelaten en

heeft met Matrix gekeken op welke wijze de gym

vanaf dat moment gemonitord.

getransformeerd kon worden tot de perfecte plek waar

toprugbyers hun kracht en fitness kunnen ontwikkelen.

Voor het tweede seizoen op rij waren er dit seizoen ook

Het resultaat mag er zijn.

dames opgenomen in het NTC-programma. Speelsters
komen uit voor zowel Jong Oranje Onder 18, de Oranjedames
XV en 7’s. Een ontwikkeling die goed bevalt en zijn

vruchten afwerpt bij de damesselecties. Voor komend

Foto door Dennis van de Sande

seizoen wordt deze ontwikkeling doorgezet, waardoor het

mogelijk is om te starten met een gescheiden dames- en
herenprogramma.

In de huidige Oranjeselecties kun je achttien spelers zien spelen
die ooit ook zijn gestart in het NTC. Ook zie je ieder jaar dat

een gedeelte van de spelers doorstroomt naar het buitenland

om semiprofessioneel of professioneel van start te gaan in de
landen waar rugby in grotere maten wordt beoefend.
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Ondanks het feit dat het seizoen vroegtijdig moest eindigen
kijken we terug op een succesvol jaar. Zoals ieder jaar worden

ervaringen meegenomen en wordt er vooruitgekeken hoe
we het seizoen erna aanpassingen kunnen doorvoeren om

zo steeds verder door te ontwikkelen naar een professioneel
topsportprogramma.
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ORANJE
HEREN XV

De doelstelling voor de Oranjeheren XV is promotie naar

de nieuwkomers in de poule. Een belangrijke eerste wedstrijd

seizoen vanwege de verspreiding van het Covid-19 virus

ook gelijk een belangrijke winst. Na het eerste deel van de

de Rugby Championship Poule. Door uitstel van het
hebben de Oranjeheren de laatste en allesbepalende
wedstrijd tegen Zwitserland nog niet mogen spelen.

Winst of gelijkspel tegen Zwitserland is nodig om de

promotiewedstrijd tegen de (nog onbekende) verliezer
van de Championship Poule te mogen spelen. Nederland

heeft mooie resultaten geboekt onder de leiding van

hun nieuwe bondscoach en staat sterk in de pool; voor
het eerst in de geschiedenis staan we zo sterk dat de
kans op promotie mogelijk is. Een lang gekoesterd doel
waarvoor hard is gewerkt.

om onze kansen in te schatten. Een sterke wedstrijd en

competitie werd duidelijk dat ook Polen sterk stond, wat
ook bleek nadat Nederland het, met een 7-6 winst in eigen

stadion, erg spannend wist te maken voor hun fans. In een
van de laatste minuten werd de beslissende try gedrukt en
prachtige conversie genomen. De winst op Litouwen het
weekend erna, bleek ook voorlopig de laatste wedstrijd te

zijn. De Oranjeheren waren klaar om hun stempel te drukken
in Zwitserland, toen zij van Rugby Europe een uur voor vertrek

te horen kregen dat de wedstrijd nog niet gespeeld ging
worden en dus rechtsomkeert moesten.

Het seizoen ging van start met een sterke winst op eigen

In afwachting van een nieuwe planning van Rugby Europe,

met vele fans, af naar Duitsland om het op te nemen tegen

voorbereidingen op deze laatste wedstrijd.

bodem tegen Oekraïne. Twee weken later reisden wij, samen

Foto door Dennis van de Sande

kan er nog geen planning gemaakt worden voor de

COACHINGSTAF
Bondscoach			
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Zane Gardiner

Verdediging			

Mathew Cripps

Kracht & Conditie

Emmanuel Peyrezabes

Teammanager

Robert Penris

Voorwaartsen			

Job Volker

Fysiotherapeut

Toine van den Berg

RESULTATEN INTERLANDS
9 november 2019

Nederland - Oekraïne

64 - 8

23 november 2019

Duitsland - Nederland

7 - 37

Nederland - Polen

7-6

29 februari 2020
7 maart 2020

Nederland - Litouwen

14 maart 2020

Zwitserland - Nederland

36 - 17
uitgesteld
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ORANJE
DAMES XV

Deze selectie nam wederom deel aan de Rugby Europe

Ook voor de Oranjedames liep het seizoen heel anders dan

coach Sylke Harverkorn selecteerde samen met de

jaar nog van won, heeft zich eerder dit seizoen helaas moeten

Championship afgelopen seizoen. De nieuwbakken
rest van de staf, 40 vrouwen voor de eerste nationale
trainingsselectie. De selectie bestond uit een groot

aantal nieuwe speelsters, die tevens hun eerste cap
behaalden. Het doel was om te bouwen met en aan de

selectie, door de meest talentvolle spelers bij elkaar

te krijgen en door als team samen doelen helder weg
te zetten. Het eerste wordt ook ondersteund door

gepland. Het Duitse damesteam, waar Nederland afgelopen
terugtrekken. Dit zorgde ervoor dat de European Women

Championship nog uit twee wedstrijden bestond. In november
kregen de dames, onder andere dankzij World Rugby,

tweemaal de kans om tegen Hong Kong een testwedstrijd

te spelen. Dit was als nieuw team een welkome en goede
voorbereiding op de Championship competitie.

de opzet van het O18-programma waardoor talenten

Het lukte Nederland op eigen bodem niet om Rusland te

Met drie interlands tegen respectievelijk: Duitsland,

te groot voor Nederland, maar in de tweede helft wisten de

op jongere leeftijd geïdentificeerd kunnen worden.
Rusland en Spanje.

verslaan. In de eerste helft leek Rusland echt een maatje
Oranjedames de wedstrijd aanzienlijk te draaien.

COACHINGSTAF
Bondscoach			

Sylke Haverkorn

Kracht & Conditie

Emmanuel Peyrezabes

Assistent-coach					
Fysiotherapeut
Teammanager
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Nederland kwam ontzettend sterk terug waardoor er een

Daarna kwam er in verband met het coronavirus een einde aan

stond al op 0, toen Rusland toch nog een try wist te drukken;

hebben gespeeld. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de

nipte voorsprong ontstond in de laatste minuten. De klok
Rusland ging er vandoor met de winst.

Pien Selbeck

Quintijn van der Roest &
Bas Besselink

Josina Verweij

het seizoen, na slechts één interland voor de Championship te
wedstrijd tegen Spanje zal worden ingehaald.

RESULTATEN INTERLANDS
7 maart 2020

Nederland - Rusland

11 april 2020

Spanje - Nederland

21-27
uitgesteld
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ORANJEDAMES 7S
GRAND PRIX SERIES KHARKIV LEG 2 - JULI 2019

COACHINGSTAF
Coach		

Sylke Haverkorn

Assistent-coach		

Pien Selbeck

Kracht & Conditie

Emmanuel Peyrezabes

Fysiotherapeut

Quintijn van der Roest

Teammanager

Josina Verweij

Nadat het Sevensprogramma van de dames behoorlijk

onder andere Oekraïne, Italië en Engeland hebben de dames

dames zich in de zomer van 2019 staande te houden op

te stellen.

was veranderd in het seizoen van 2018-2019 wisten de
de Grand Prix Series (GPS) in Frankrijk en Oekraïne, toen

Afgelopen seizoen gingen de dames wederom van start met

daarmee hun plek in de Grand Prix Series terug, nadat

Haverkorn en Pien Selbeck verantwoordelijk voor de volgende

ze één zomer waren teruggezakt naar de Trophy Poule.

De dames, onder leiding van Emmanuel Peyrezabes, hadden

vorig jaar zomer een zware serie, waarin ze vaak net aan
het kortste eind trokken. Nipt verliezen en steeds net
pech hebben is ook één van de uitdagingen waar het snelle

sevensspel zich soms door kan laten typeren. Een split second
kan de wedstrijd bepalen. Door keihard te werken en winst op

Rusland - Nederland

22 - 12

20/07/2019

Engeland - Nederland

0 - 31

20/07/2019

België - Nederland

19 - 12

21/07/2019

Frankrijk - Nederland

19 - 14

21/07/2019

België - Nederland

17 - 0

21/07/2019

Nederland - Italië

31 - 24

hun Grand Prix plek voor de zomer van 2020 toch veilig weten

nog onder leiding van coach Emmanuel Peyrezabes. In

2018 wonnen de dames de Women Sevens Trophy en

20/07/2019

een nieuwe coachingstaf. Ook voor deze selectie, zijn Sylke
stap. Na de vele veranderingen in het programma was het de
uitdaging voor de coachingstaf de rust terug te laten keren.
Uiteindelijk was het Covid-19, die een einde forceerde voor

het Sevens-seizoen - wat net in april moest gaan opstarten.
De geplande Grand Prix Series voor de zomer van 2020 is

geannuleerd en op het moment van schrijven is het nog niet
duidelijk wanneer en hoe Rugby Europe het toernooi verder
invulling wil geven.

GRAND PRIX SERIES MARCOUSSIS LEG 1 - JUNI 2019
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29/06/2019

Frankrijk - Nederland

52 - 0

29/06/2019

België - Nederland

7-5

29/06/2019

Wales - Nederland

12 - 10

30/06/2019

Nederland - Italië

5 - 24

30/06/2019

Nederland - Oekraïne

26 - 12
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JONG ORANJE
ONDER 20
JONGENS

JONG ORANJE
ONDER 18
JONGENS

Bondscoach		

Marcello Melpignano

Hoofdcoach		

Kracht & Conditie

Emmanuel Peyrezabes

COACHINGSTAF

Assistent-coach		
Fysiotherapeut
Teammanager

Matt Roper & Allard Jonkers
Glenn Wassink
Alex Graham

COACHINGSTAF

Wilnus Versteijnen

Assistent-coach				
Roberto Warmerdam &
Fysiotherapeut
Teammanager

Wiet van Duin
Bas Besselink

Maarten Witte

Ter voorbereiding op het European Championship U20 in

Afgelopen seizoen heeft Jong Oranje Onder 18 toegewerkt

op de planning en nam Jong Oranje Onder 20 het op tegen

voorbereiding op het European Championship U18 in

Coimbra (Portugal) stond er een aantal trainingskampen

het Nederlands Studententeam en de Dutch Babarians (een

gelegenheidsteam dat werd aangevuld met de trainingselectie

van een aantal Oranjeheren). Het Nederlands Studententeam
was een uitdagende tegenstander voor Onder 20, waarvan

net gewonnen kon worden. Tegen de Dutch Babarians wisten
de spelers het nog spannender te maken; de wedstrijd, waar

het er hard aan toe ging, eindigde uiteindelijk in een gelijke
stand 10-10.

Kort nadat de selectie van 26 spelers die mee mocht naar

Portugal bekend was gemaakt heeft Rugby Europe het EK,

wat eind maart zou plaatsvinden helaas moeten afgelasten.
Een bittere pil voor de jongens die hier het hele jaar naar toe

hebben gewerkt. Wij hopen dat het EK volgend jaar weer
zal plaatsvinden en starten het nieuwe seizoen met verse
energie.

naar een steeds intensiever trainingsprogramma ter
Kaliningrad (Rusland). De definitieve selectie was net

bekend, toen we helaas te horen kregen dat ook het EK

Onder 18 niet doorging. Rugby Europe heeft laten weten het
EK niet op een later tijdstip in te halen, dus ook voor Onder 18
een teleurstellend einde van rugbyseizoen 2019-2020.

Wel kunnen we terugkijken op een jaar waar de jongens

hebben laten zien dat ze elkaar goed wisten te vinden
op het veld. Dit begon in november tegen België, met

de eerste wedstrijd gelijk een trotse coach en een 10-22
winst. Later in januari liet het team ook zien dat ze de

oudgediende de baas waren in de wedstrijd ‘Oud tegen Jong’
op de Nieuwjaarsreceptie in Hilversum (40-54). Ook namen

verschillende selecties het regelmatig tegen elkaar op om
speelminuten te maken. Wat achteraf de afsluiter bleek te

zijn was wederom een wedstrijd tegen België waar Nederland
het dit keer liet afweten. Een spannende wedstrijd waarmee

we met een voorsprong de tweede helft in gingen maar
uiteindelijk nipt verloren (19-22).
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JONG ORANJE
ONDER 18
MEIDEN

JONG ORANJE
ONDER 17
JONGENS

Hoofdcoach		

Elke van Meer

Hoofdcoach		

Alex Chang

Fysiotherapeut

Fysio Cura Plaza

Kracht & Conditie

Machiel van Kolck

Teammanager

Daan Odufré

COACHINGSTAF

Assistent-coach				
Mats Marcker

Voor het eerst in de geschiedenis is Rugby Nederland

COACHINGSTAF

Assistent-coach					
Marc Drenth & Marc Mistou
Fysiotherapeut

Fysio Cura Plaza

gestart met een Onder 18 XV selectie voor meiden. In het
verleden zijn er al wel Onder 18 selecties geweest voor het

Sevensprogramma, maar een specifieke meidenprogramma

in de fifteens is een unicum. Door jonger te starten met
talentidentificatie hoopt Rugby Nederland te bouwen aan
een nog sterkere Oranjedames XV-selectie.

Totdat speelsters de senior leeftijd bereiken is er nog niet
veel rugbyaanbod specifiek voor meiden. Rugby Nederland
probeert zowel op topsportniveau als op verenigingsniveau
hierin een ontwikkeling te maken. Oud sevens- en fifteensinternational Elke van Meer heeft samen met oud-

international Mats Marcker de eer deze primeur te mogen
opstarten.

En talent is er zeker, dat bleek wel toen het kersverse team het
eerder in november dit seizoen opnam tegen een ervaren team

Voor Jong Oranje Onder 17 was het een jaar waarin verder
gebouwd en ontwikkeld wordt om het seizoen er na deel
te nemen aan het EK U18. Met een maandelijkse training in

Amsterdam en een groot aantal oefenwedstrijden, zowel
onderling als tegen onze Zuiderburen begint het team steeds
meer vorm te krijgen. België is een gewaagde tegenstander

waar zowel in november 2019 als in februari 2020 steeds
nipt van werd verloren. Beide landen weten het elkaar zwaar

te maken met uitslagen van 3 of 5 punten verschil. Volgend
seizoen zal Alex Chang verder bouwen met de groep richting
het EK in april. Dit is het toernooi waar je het uiteindelijk
allemaal voor doet als je de kans krijgt bij Onder 16 te starten.

uit Cobham. De Engelse speelsters waren niet opgewassen
tegen het fysiek spel van Nederland. De ene try na de andere

try zorgden dan ook voor een 71-0 eindstand en een geweldige
eerste wedstrijd. Helaas heeft de tweede wedstrijd niet door

kunnen gaan, maar we kunnen spreken van een succesvol
eerste jaar, waar we graag op verder bouwen.
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JONG ORANJE
ONDER 16
JONGENS
COACHINGSTAF

Hoofdcoach		

Assistent-coach
Fysiotherapeut
Teammanager

Arno Mansveld

Glenn Vertongen &

Samantha Martinez Gion
Fysio Cura Plaza

Frans Buskens & Michael Swier

Nieuw gestart dit jaar was de jongensselectie van Jong Oranje
Onder 16, met een kersverse coachingstaf. Een staf met grote
ambities, die hard gewerkt heeft aan de teambuilding van dit

compleet nieuwe team. De jongens stonden in november voor
het eerste samen op het veld om zichzelf te meten met en in

België. In het Belgische rugby spreekt men van Vlaanderen

Onder 16 en Wallonië Onder 16. Goed nieuws voor O16, want
dat betekent dubbele kansen om een wedstrijd te spelen. De

selectie wist het spannend te houden door gelijk in november

af te trappen met een 0-0 score. Later in februari werd
duidelijk dat het hard werken niet voor niets was; waar we in

november uiteindelijk twee van de vier wedstrijden wisten te

winnen, wisten de spelers in februari dit jaar overtuigend van
beide teams te winnen met een eindstand van 37-19 en 29-12.

Foto’s door Rugby-Shots
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SPONSORING
Sponsoring heeft als doel het vergroten van inkomsten
van Rugby Nederland, ter bevordering van de promotie
van de participatie-, prestatie- en topsport. Daarnaast
gaat Rugby Nederland ook nieuwe (maatschappelijke)

samenwerkingen aan en ondersteunt andere vormen
van rugby.

Rugby Nederland is trots dat DeGiro ook komend jaar haar

hoofdsponsorschap voortzet. We streven er ook volgend jaar
naar om deze duurzame relatie naar tevredenheid van beide
partijen te ontwikkelen en uit te dragen.

Matrix heeft het mogelijk gemaakt om de gym te voorzien van
nieuwe en kwalitatief goede gymapparatuur en -materialen.
Tevens zijn wij gestart met het vinden van andere sponsors.

OVERIGE SPONSOREN:

• Canterbury -> Kledingsponsor alle nationale selecties
• Nederlandse Loterij -> Participatiesport

• Cura Fysio Plaza -> Medische ondersteuning nationale
selecties

In het komende seizoen zal worden gestart met het ontwikkelen
van een rugby businessclub. Hiermee zal een zakelijk netwerk

van liefhebbers van de sport gecreëerd worden, mensen
die rugby in Nederland een warm hart toedragen en willen

helpen bij het mogelijk maken van haar (maatschappelijke)
doelstellingen. Het opzetten van de businessclub wordt in
samenwerking gedaan met Powered by Meaning.
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Nationaal Rugby Centrum Amsterdam | Bok de Korverweg 6, 1067 HR Amsterdam
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www.rugby.nl

media@rugby.nl

Tel: +31 (0)20 - 48 08 100

