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Voorwoord
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Rugby in een stijgende lijn

In dit jaarverslag benoemen we op de verschillende
vlakken wat de doelstellingen van de bond voor het
seizoen 2016-2017 waren, voortkomend uit het Jaarplan
2017. Ook geven we aan wat de voortgang hierop is
geweest in het afgelopen seizoen, van juli 2016 tot en met
juni 2017.

Het afgelopen jaar zijn wij doorgegaan met het leggen van
een solide basis voor de toekomst en het voortbouwen
op de positieve stappen die zijn gemaakt in lijn met het
Herstelplan. Het seizoen 2016-2017 was, naast een groei in
het ledenaantal en toenemend aantal clubs, wederom een
stabiel financieel jaar.
Dit jaar hebben wij onze focus gelegd op alle mensen
achter de schermen die veel van hun vrije tijd steken
in het verder helpen ontwikkelen van de rugby sport in
Nederland. We bouwen verder op dit thema en zullen
er voor zorgdragen dat commissies, scheidsrechters,
coaches, trainers en andere vrijwilligers de juiste middelen
en ondersteuning krijgen om de groei op de beste manier
verder te faciliteren.
Het is zaak om in de komende jaren deze positieve
ontwikkelingen voort te zetten. Tegelijk richten we de
focus op ‘Player Welfare’ en zorgen we voor een Rugby
Nederland platform, dat kan steunen op een goed ingerichte
organisatie met heldere richtlijnen en procedures, een “Goed
Sportbestuur” en een gezonde financiële basis.
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1. Missie, visie en strategie
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1. Missie, visie en strategie
De missie, visie en strategie zijn benoemd in het Jaarplan 2017. Dit Jaarplan is gebaseerd op het Lange Termijn Plan
2017 – 2020, het Herstelplan 2015- 2017 en de Lange Termijn Visie 2023 van Rugby Nederland, alsmede de richtlijnen van de
Sportagenda 2017+ van NOC*NSF en Rugby Europe.

1.1 Missie

De Rugbybond 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.
De Rugbybond 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.
Rugby Nederland wil Nederland inspireren & activeren…
• met de kracht en discipline van rugby
• met het respect voor de tegenstander en de scheidsrechter
• met het kameraadschap van je teamgenoten

1.2 Visie

Dat doet Rugby Nederland door zich krachtig in te zetten voor:
• het uitdragen & behouden van de kernwaarden van rugby
• het werven & behouden van leden
• het versterken van verenigingen
• het creëren van een topsportcultuur

1.3 Strategie 2016/2017 op hoofdlijnen
• focus rugby nederland op alle elementen van player
welfare, ondersteund door beleid van clubs en coaches
• regionale opzet moet samenwerking op gebied van
opleidingen, referees en ( jeugd)teams tussen
clubs bevorderen en een efficiënte ondersteuning
vanuit rugby nederland beter faciliteren
• groei en ontwikkeling van de participatie- en
topsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
beleid, organisatie en competitie van rugby nederland
moet op deze samenhang worden afgestemd
• verdere versterking financiële positie
• s terke focus op groei van het aantal
leden en het behoud van nieuwe leden

<
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• ondersteuning aan clubs bij het trainen
en opleiden en het werven van nieuwe leden
• opzet nederlandse competitie
aansluiten bij topsport beleid
• introductie powerplan 2.0
• verdere versterking van rugby academies
en nationaal training centrum
• verder invoeren van e-rugby in
organisatie en communicatie
• efficiënte en doelgerichte rugby nederland
organisatie met aanscherping governance

>
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2. Goed Sportbestuur
Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit.
Het gaat bij dit onderwerp om:
• de kwaliteit van beleid, organisatie en structuur
• de integriteit van bestuur, directieteam, management en ledenraad
• een helder en transparant financieel beleid
• een goed besturingsmodel
• adequate regelgeving

•

•

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. Hieronder is per aanbeveling aangegeven of deze volledig ( ) of gedeeltelijk ( ) is geïntegreerd in het
handelen van het bestuur van Rugby Nederland.

•

Aanbeveling 1: Eenheid
Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie
door eenheid in beleid, organisatie en structuur. Het
bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee
voor maximale transparantie en voorspelbaarheid van de
organisatie.

•

•

Aanbeveling 2: Topsport statuut
De organisatie stelt vanwege onder meer de grote
(financiële) en specifieke belangen en complexiteit van de
topsport een topsportstatuut op.

Aanbeveling 9: Aftreden bestuursleden
Het bestuur bevordert, dat bestuursleden tussentijds
aftreden bij frequente afwezigheid waar ze door
medebestuursleden (of toezichthouders) zijn
aangesproken; onvoldoende functioneren; structurele
onenigheid van inzichten; onverenigbaarheid van belangen;
indien dit anderszins door het bestuur geboden wordt.

•

Aanbeveling 3: Financieel statuut
Het bestuur zorgt dat zij een goed financieel beleid en een
passende administratieve organisatie voert, vastgelegd in
een financieel statuut.

•

•

Aanbeveling 10: Agenda bestuur
Het bestuur overlegt en besluit tenminste eenmaal
per jaar over: het algemene beleid en de strategie, de
hieraan verbonden (financiële) risico’s en de financiële
stand van zaken; hieronder vallen ook de begroting en
de jaarrekening; de eigen werkwijze en taakverdeling,
het eigen en individuele functioneren; de relatie met de
directie.

Aanbeveling 4: Besturingsmodel
Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier
de organisatie bestuurd wordt. Het heroverweegt
en actualiseert met regelmaat het gehanteerde
bestuursmodel.

•

•

Aanbeveling 5: Bestuursfuncties
B ij 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.

•

Aanbeveling 11: Directie statuut
Het bestuur stelt op basis van het vastgestelde
besturingsmodel een helder directieprofiel vast en legt
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
de directie vast in een directiestatuut. De positie van de
directeur wordt in de statuten verankerd.

•

Aanbeveling 6: Gedragscode bestuur
Het bestuur stelt een gedragscode vast waaraan
bestuursleden zich in hun handelen (moeten) houden
en legt deze ter goedkeuring of in ieder geval ter
kennisneming voor aan de ALV.

Aanbeveling 12: Controletaak ALV
Het bestuur zorgt ervoor, dat de ALV haar controletaak
naar behoren kan uitvoeren.

•

Aanbeveling 7: Bestuurdersaansprakelijkheid
Het bestuur bespreekt de noodzaak of wenselijkheid om
zich voor bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren en
legt zijn oordeel gemotiveerd aan de ALV voor.
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Aanbeveling 8: Transparantie
Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld
schema en is transparant over de agenda en de
bestuursbesluiten die de ALV aangaan. Slechts in
gemotiveerde uitzonderingsgevallen kunnen er
klemmende redenen van privacy of discretie zijn om niet
volledig transparant te zijn.

•

Aanbeveling 13: Statuten en reglementen
Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval
naast de statuten de volgende reglementen heeft: een
tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen
seksuele intimidatie, een regeling tegen discriminatie en
racisme en een regeling voor klachten.
7
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3. Player Welfare
Player Welfare is geen tijdelijk project maar een continue
proces. In de toekomst gaan wij Player Welfare verder
integreren in de sport en de bewustwording verhogen bij
alle betrokken partijen waaronder spelers, clubs en ouders.
Dit gaan wij doen door het volgende op te nemen in het
Powerplan 2.0:
• iedere vereniging heeft een player welfare
contactpersoon (pwc)
• ieder rugbyteam een ehbo’er in het teammanagement
• a lle spelers en teammanagers zijn bekend met het
concussion protocol
• specifieke opleidingen voor player welfare

Veiligheid van de rugby spelers staat hoog op de
agenda van zowel World Rugby als Rugby Nederland.
In Nederland willen wij een voortrekkersrol nemen en de
verantwoordelijk dragen voor de gezondheid van onze
rugbyspelers. De term die hiervoor internationaal wordt
gebruikt is ‘Player Welfare’. Player Welfare bevordert dus
het welzijn van de rugbysport en in het bijzonder van de
spelers. Onder het welzijn van de spelers verstaan we:
• uitdragen van de kernwaarden, met name op clubniveau
• bevorderen van de fysieke en mentale gesteldheid van de
rugbyspeler
De doelstelling is om alle betrokkenen van de rugbysport
te inspireren en te motiveren om de rugbysport op een
veilige en plezierige wijze te beoefenen door:
• de veiligheid te vergroten
• de kernwaarden actief uit te dragen

De kaders waarin Rugby Nederland naar Player Welfare
kijkt betreffen:
• fysiek
• hersenschudding
• opleiding ehbo
• blessurepreventie
• doping
• onderzoeken en aanbevelingen

In seizoen 2016-2017 zijn grote stappen gemaakt om het
welzijn van de spelers te bevorderen. Concrete voorbeelden
hiervan zijn:
• G uppen en Tur ven over gestapt van Rugby Union
naar Tag Rugby
• concussion protocol in werking
• Scheidsrechters geïnformeerd over de nieuwe regelgeving
• Ontwikkeling in Powerplan 2.0

Omdat dit onderdeel wellicht nu nog te abstract is, gaan wij
specifieke doelstellingen en prioriteiten stellen voor Player
Welfare. Dit om de toepasbaarheid en implementatie te
verhogen. De implementatie zal worden vastgelegd in het
Powerplan 2.0. Er zullen concrete doelstellingen worden
geformuleerd en budgetten aan worden toegekend om
Player Welfare verder te integreren in het handelen van
rugbyend Nederland.
De eerste stap is gemaakt met de aanstelling van een
stagiaire specifiek op Player Welfare.
De stagiaire zal, in samenwerking met de Player Welfare
commissie, op de website extra aandacht schenken aan
dit onderwerp om Player Welfare meer inzichtelijk te
maken voor de clubs en spelers.

<

® Dennis van de Sande

9

>

4. Organisatie & Bestuur

<

® Dennis van de Sande

>

4. Organisatie & Bestuur
4.1 Organisatie
Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Breedtesport:
Topsport:

Bondsbureau
Directeur:
Office Management:
Opl. en Ver. Ondersteuning:
Competitieleider:
Technisch Directeur:
Head of High Perf. Women:
Coördinator Topsport:
Dames 7s Coach:

Janhein Pieterse
Coen Potters
Steffen Smeenk
Annelies Acda
Joost Takken

Andrew Meredith
Mariëlle Ten Rouwelaar
Eric Voet
Jos Roovers
Gareth Gilbert
Sascha Werlich
Aletta de Rooij
Richard van den Broek

4.2 Commissies binnen Rugby Nederland

Rugby Nederland kent de volgende commissies met
bijzondere opdracht:
• Arbitrage Tucht Commissie (ATC).
• Commissie van Beroep (CvB).
• Commissie van Financiële Toezicht (CFT).
• Medische Commissie (MC).
• Commissie Onderscheidingen en Predicaten (COP).
• Vertrouwenscommissie (VC).

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 zijn werkgroepen
die zich richten op één specifiek onderwerp. Binnen
Rugby Nederland zijn recentelijk nieuwe commissies
opgericht en oude commissies nieuw leven ingeblazen.
Met dus als doel om het bestuur en bondsbureau bij te
staan en weloverwogen advies te geven op belangrijke
vraagstukken.

Alle leden van commissies met bijzondere opdracht en commissies van bijstand zijn lid van Rugby Nederland of worden dit
binnen 30 dagen na benoeming.
Meer informatie over de verschillende commissies kunt u vinden in het vernieuwde Huishoudelijk Regelement zodra
dit op de website staat. Hierin vindt u per commissie het doel, de leden van de commissie en de uit te voeren taken
en verantwoordelijkheden.

4.3 Huishoudelijk Regelement

TIJDSLIJN
17.12.16:	O proep tot voorstellen voor wijzigingen
in het HHR en deskundige vrijwilligers
voor assistentie (tijdens ALV).
21.12.16: 	B ijeenroeping van een BALV op 25.03.17 met als
agendaonderwerp het wijzigingen van de HHR.
Tevens verzoek tot aan- en opmerkingen voor
wijzigingen HHR (tot 21.1.17).
18.1.17: Herhalingsverzoek voor bijdrage wijzigingen HHR.
10.2.17:	
Een afschrift van voorstel met wijzigingen
HHR verzonden naar alle leden.
17.2.17: O ntvangst van reacties van leden.
24.2.17:	Een afschrift van het definitief concept van nieuw
HHR verzenden naar alle leden en een kopie ter 		
inzage gelegd op het bondsbureau te Amsterdam.
01.7.17:	
Stemming tot goedkeuring van het Definitief 		
Concept HHR.

Een Huishoudelijk Reglement (HHR) is een set regels en
richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Een
vereniging of stichting moet beschikken over statuten, het
opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht.
De laatste versie van het Huishoudelijk Regelement van
Rugby Nederland stamt uit 2004. Tussentijds zijn er
aanpassingen gekomen op het document maar de laatste
versie dateert van 10 december 2005.
Het HHR is niet meer up-to-date en tijdens de ALV van
17 december 2016 is besloten deze te vernieuwen. De
voorbereidingen voor wijzigingen in het HHR zijn gedaan
door het bestuur van Rugby Nederland i.s.m. Patrick Bout,
Michiel van Dijk en Bob van Zijl. Voor de opstelling van
het HHR is gekeken naar meerdere referenties waaronder
de presentatie van Commissie van Advies, Commissie
van Onderzoek en de “13 aanbevelingen voor Goed
Sportbestuur” vanuit NOC*NSF.

<
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5. Leden
5.1 Ledengroei

De rugbysport in Nederland is zeer sterk groeiende. Begin 2017 mochten wij ons 15.000 ste lid verwelkomen: een jeugdspeler,
uitkomend voor Rugby Club Eindhoven. Een fantastische mijlpaal in de geschiedenis van Rugby Nederland.
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Jeugd meisjes

Overzicht verloop ledenaantallen afgelopen 4 jaar.
In vergelijking met seizoen 2015-2016 is een stijging van ruim 10% gerealiseerd. De stijging wordt voor een zeer groot deel
gerealiseerd door de toename aan jeugdspelers, met name bij de jongens. In het hoofdstuk Breedtesport gaan we hier
dieper op in.

<
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5. Leden
5.2 Oranje Fan Supporter Lidmaatschap

In seizoen 2016-2017 is tevens een nieuw en uniek lidmaatschap geïntroduceerd, het Oranje Fan Supporter Lidmaatschap.
Achterliggende reden van dit lidmaatschap is dat het lidmaatschap van Rugby Nederland niet alleen beperkt zou moeten
zijn tot spelers of leden van specifieke rugbyclubs. Dit zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen met een passie voor de
sport. Denk bijvoorbeeld aan bestuurders en fans van de sport. Middels dit lidmaatschap kunnen wij de fan community
van rugby in Nederland vergroten en daardoor nog meer mensen betrekken bij de geweldige rugbysport.
Naast dat zij vanaf nu verbonden zijn met Rugby Nederland en de rugbygemeenschap zijn er nog meer voordelen aan dit
unieke lidmaatschap. De verdere voordelen zijn:
• Mogelijkheid om deel te nemen aan Rugby Nederland
cursussen waaronder de scheidsrechtercursus en
coachingcursus.
• Mogelijkheid om deel te nemen aan Rugby Nederland
commissies of bestuur.

• 4 keer per jaar ontvangt men de Rugby Nederland
nieuwsbrief met daarin alle ontwikkelingen binnen
de sport en meer informatie over aankomende
evenementen.
• Korting op de ziektekostenverzekering via de
collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis.

5.3 Ereleden en Leden van Verdiensten
Vrijwilligers
Vrijwilligers in de rugby zijn onmisbaar. Zonder al
die bestuurders, commissieleden, scheidsrechters,
coaches, teammanagers en evenementenmedewerkers
zou er geen rugbywedstrijd gespeeld worden. Rugby
Nederland koestert deze mensen die zich bijzonder en
onbaatzuchtig verdienstelijk hebben gemaakt voor Rugby
Nederland en/of de rugbysport in het algemeen. Eens
per jaar reikt Rugby Nederland, in samenwerking met
de Commissie van Onderscheidingen, de verschillende
Bondsonderscheidingen uit.

® Lynn van Diest

écht allerlaatste interland speelde hij op 18 april 2009 in
Amsterdam tegen Zweden .
Als blijk van zijn bewezen diensten voor de Heren 15s werd
Tim uitgenodigd om voor de Barbarians uit te komen.
Op 11 november 2009 speelde Tim voor de Barbarians
tegen de Combined Services (team bestaande uit spelers
van de 4 krijgsmachtdelen van het Engelse leger) in de
‘Remembrance Day Fixture’ in Aldershot, Engeland. Tim
was de derde Nederlander die de eer had om voor dit team
te mogen uitkomen, na Yves Kummer en George de Vries.
Later volgde nog Tim en Sep Visser.

Onderscheiding Lid van Verdienste: Jean-Pierre (Tim) Schumacher
Op de avond van 9 februari 2017 werd Tim Schumacher
onderscheden als Lid van Verdienste van Rugby Nederland.
Tim maakte zich niet alleen als speler van Oranje gedurende
7 seizoenen zeer verdienstelijk maar zeker ook als Heren
15s teammanager gedurende ongeveer 40 interlands. Op dit
moment woont Tim in Zweden met zijn vrouw en kinderen.
Tim is zijn rugby carrière begonnen bij de Arnhemse
RC “The Pigs” op 15 maart 1993. Hier heeft Tim zes jaar
gespeeld alvorens hij de overstap maakte, via RC Eemland,
naar de Castricumse RC. In de vier jaar die Tim hier speelde
heeft hij tweemaal het landskampioenschap gewonnen, in
de seizoenen 1999-2000 en 2002-2003. Na de Castricumse
RC heeft Tim ook nog gespeeld voor USRS en heeft zijn
Nederlandse clubcarrière geëindigd bij de LRC DIOK. Tim
speelt nog steeds rugby. Hij speelt nu voor Pingvin RC, de
nummer 2 van Zweden, uit Trelleborg net onder Malmö.

<

De internationale carrière van Tim begon in November
1998. Tegen Kroatië verdiende Tim zijn eerste cap. Zeven
seizoenen kwam hij uit voor de Heren 15s met 43 caps
op zijn naam. Tim nam op 29 april 2006 afscheid van
de Heren 15s bij de uitwedstrijd in Spanje. Zijn 43ste en

14

Tim wilde graag iets terugdoen voor Rugby Nederland en
besloot direct na zijn laatste interland tegen Spanje om
samen met Arnold Michel de functie van teammanager
Heren 15s op zich te nemen. Het eerste wapenfeit was
de uitwedstrijd tegen Lille Métropole (10-57) met Johnny
Meersman, de Belgische referee die hem als speler diverse
malen heeft gefloten, als referee. Dit was op 9 november
2006. Tim heeft deze functie bijna 9 jaar bekleed en zijn
laatste wedstrijd als teammanager was op 30 mei 2015
thuis tegen (alweer) Zweden. Een hoogtepunt uit het leven
van Tim was dan ook om alle jaren samen met Arnold
Michel, John Kenbeek, Tasu Koop en Oetze van der Meer
het management van de Heren 15s.

>

5. Leden
5.3 Ereleden en Leden van Verdiensten (vervolg)

voor de Stichting Nazorg Sport Gehandicapten (SNSG), de
vooral binnen de Nederlandse rugbywereld bekende en
actieve stichting die zich bezighoudt met het welzijn van
ernstig en blijvend geblesseerde sporters. Hij heeft de
beschermelingen van de SNSG intensief ondersteund en
begeleid bij de acceptatie en behandeling van hun ernstige
blessures.

Naast de uitreiking van de eretitels “Speler van het Jaar”
werden er op de afgelopen ALV van 1 juli ook twee nieuwe
Leden van Verdiensten bekend gemaakt. De eer ging naar
de voorzitter van Rugby Nederland Janhein Pieterse om
George de Vries en Eric Hammacher hiertoe te benoemen.
George de Vries
Oud-international George de Vries heeft zich gedurende
vele jaren zeer actief ingezet voor de promotie van
de rugbysport in Nederland in het algemeen en in het
bijzonder voor de continuïteit en het welslagen van de
Amsterdam Sevens.

Hammacher heeft verder onder meer voor Rugby Nederland
richtlijnen opgesteld voor de voorkoming van sportblessures
en richtlijnen opgesteld voor de keuring van jeugdspelers
die gedispenseerd willen worden naar een andere
leeftijdscategorie. Daarmee heeft hij de basis gelegd voor het
huidige beleid van spelerswelzijn- en gezondheid.

De Vries heeft gedurende vele jaren tot en met 2016 leiding
gegeven aan de organisatie van de Amsterdam Sevens,
vroeger Heineken Sevens. Onder zijn voorzitterschap
is dit jaarlijkse evenement niet alleen bevestigd in zijn
hoedanigheid van grootste rugby-evenement van
Nederland, maar ook als het enige rugby-evenement in
ons land dat een echte internationale status heeft en dat
tot in verre buitenlanden aantrekkingskracht uitoefent op
rugbyspelers- en publiek.

Vanwege zijn verdiensten voor de rugbysport in het
algemeen, maar in het bijzonder voor zijn inspanningen
op het vlak van gezondheid en welzijn van rugbyspelers,
benoemde het bestuur van Rugby Nederland Eric
Hammacher tot Lid van Verdienste.

Met zijn stimulerende kracht en leiderskwaliteiten heeft
De Vries een grote organisatie van vrijwilligers opgezet,
aangestuurd en in stand gehouden. Hij heeft daarmee
dit toernooi niet alleen tot een sportief en commercieel
succes gemaakt, maar ook gezorgd voor duurzaamheid
van het concept. De Amsterdam Sevens is een bindende
factor voor alle rugbyers in Nederland en ondersteunt
hiermee de verdere ontwikkeling van rugby in Nederland.
Vanwege zijn inspanningen voor de Amsterdam Sevens en
daarmee voor de rugbysport in Nederland in het algemeen
benoemde het bestuur van Rugby Nederland George de
Vries tot Lid van Verdienste.
Eric Hammacher
Eric Hammacher heeft zich -naast en tijdens een actieve
rugbyloopbaan van bijna vier decennia- gedurende meer
dan dertig jaar in meerdere hoedanigheden actief ingezet
voor de rugbysport in Nederland in zijn algemeenheid en
voor spelerswelzijn in het bijzonder.
Na zijn afstuderen was Hammacher vanaf eind jaren
zeventig als medicus betrokken bij het Nederlands
rugbyteam. In de jaren tachtig stelde hij zich, inmiddels
gespecialiseerd als traumachirurg, om niet beschikbaar
voor de diagnosestelling en behandeling van
geblesseerde rugbyers, een activiteit die hij gedurende
vele jaren bleef doen.
Eind jaren tachtig was hij als medisch adviseur actief

<
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5.3 Ereleden en Leden van Verdiensten (vervolg)
Hans Brian Media Award
Uit handen van de naamgever Hans Brian werd tevens de
Hans Brian Media Award uitgereikt. Ken Wright van Stichting
Rugby Make A Difference (MAD) en Jouke Lemke, voorzitter
van R.C. Greate Pier, mochten de award in ontvangst nemen
voor het voortreffelijke werk wat zij en vele vrijwilligers
hebben verricht in het organiseren van de Centennial
Memorial Wedstrijd.

Bill Beaumont, voorzitter van de Internationale Rugbybond
World Rugby.
“I hope it will be used as a way to bring people together in
a spirit of friendly rivalry while remembering those who
have gone before. With its character-building values,
rugby has an ability to unite people across divides in an
atmosphere of mutual respect, solidarity and enjoyment.
I feel sure those qualities will be evident when these two
teams face each other again in Leeuwarden, a century
later.”

Memorial Rugby: England vs Scotland 1916-2016
Op 5 november 2016 werd een unieke internationale
rugbywedstrijd gespeeld in Leeuwarden. Honderd jaar
geleden in 1916 speelden twee teams, die Schotland en
Engeland vertegenwoordigden, de eerste ‘interland’
wedstrijden op Nederlandse bodem (16 april, 5 november
1916 te Leeuwarden). De rugbyspelers waren onderdeel van
het 1ste Royal Naval Brigade die als gevolg van de Val van
Antwerpen in 1914 geïnterneerd waren in het Engelse kamp
(Timbertown) in Groningen.

Oprichter Ken Wright over de benoeming:
“A very proud moment for Stichting Rugby Make A
Difference (Rugby M.A.D.) to receive this media award
together with event partners RC Greate Pier and
Eerstewerldoorlog.nu. Without the support of the Royal
Navy Rugby Union, the gemeente Leeuwarden and the
amazing work by people, many of whom had little or no
connection with rugby before the event, this media award
would not have been possible. A big thank you to Jouke
Lemke (Chairman RC Greate Pier), Nicole Mackenzie and
all the volunteers at RC Greate Pier. A special thank you
to Leo van Herwijnen and the Leo van Herwijnen Rugby
Foundation for being the first in 2014, to bring this unique
piece of NL Rugby and RNRU history to public attention.”

Centennial Memorial Wedstrijd
Stichting Rugby MAD organiseerde in samenwerking
met Rugby Club Greate Pier en EersteWereldoorlog nu
een rematch tussen teams van de British Royal Navy uit
Schotland en Engeland. Precies een eeuw later werd zo
de aandacht gevestigd op het positieve teamwerk van
de geïnterneerden en hun invloed op de Nederlandse
sportcultuur. Extra bijzonder is dat deze wedstrijd
onderdeel was van de Inverdale Challenge van de Royal
Navy Rugby Union en dat die voor de eerste keer in de
geschiedenis op het Europese continent werd gespeeld.

<

Stichting Rugby Make a Difference en R.C. Greate Pier,
van harte gefeliciteerd met de Hans Brian Media Award.
Welverdiend!
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6. Competitie
6.1 Seizoen 2016-2017

Het seizoen 2016-2017 is relatief rustig verlopen. Helaas vielen door een hardnekkige vorstperiode tijdens de maand
januari veel wedstrijden uit die moesten worden ingehaald. Vooral binnen de jeugdcompetitie was dit lastig, omdat
deze wedstrijden moesten worden ingehaald in de vakantieperiode en op de Rugby Development Dagen. Gedurende het
seizoen zijn er op het wedstrijdschema meerdere aanpassingen gemaakt ten behoeve van de nationale selecties. Dit was
vooral merkbaar bij de damescompetitie. De dames uit de 7s selectie spelen ook in de reguliere competitie. Dit betekende
dat bepaalde wedstrijden moesten worden verschoven ten behoeve van toernooien waar de Dames 7s aan deelnamen. Om
deze reden is ook de finale van de Lotto Ereklasse Dames een week naar voren werd gehaald.

6.2 Winnaars

<

Finales Cubs & Junioren & Colts
De Cup en Plate finales vonden plaats op het Nationaal
Rugby Centrum in Amsterdam. De Junioren Bowl finale
werd gespeeld bij RC Eemland en de Cubs Bowl finale bij de
Oisterwijk Oysters.

Junioren Cup Finale (Landskampioen)
De Junioren Cup Finale ging tussen The Dukes JU 1 en RC
Breda JU 1. Ondanks dat de mannen én vrouwen uit Breda
als beesten tackelden, wonnen de Junioren uit Den Bosch
de wedstrijd met 19-7.

Colts Cup Finale (Landskampioen)
De Colts Cup Finale ging tussen RC Eemland en de Haagsche
Rugby Club. Eemland begon zeer sterk aan de wedstrijd. Na
de eerste 40 minuten leidde RC Eemland met 3 – 10. Beide
teams kwamen zeer sterk de kleedkamer weer uit. HRC was
alleen niet iets scherper en doeltreffender in de aanval. Na
80 minuten was het dan ook HRC dat aan het langste eind
trok en de Colts Cup finale won met 20 – 15.

Cubs Cup Finale (Landskampioen)
De eerste finale op het NRCA was tussen de Bredase RC CU
1 en RC ’t Gooi CU 1. De Bredase RC had de overhand in de
eerste helft maar wist hier niet uit te scoren. In de tweede
helft zette RC ‘t Gooi aan en scoorden zij de enige try van de
wedstrijd. Hiermee won RC ‘t Gooi CU 1 met 7-0 de Cubs Cup
Finale.
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Bekercompetitie (Henri van Booven Beker)
De bekercompetitie 3e en 4e klasse is zeer goed verlopen.
De bekerfinale ging tussen RC Bekaro uit Roosendaal en
Castricumse RC 3. Het werd een spannende wedstrijd met
bij rust 19 - 14 voor RC Bekaro. In de tweede helft nam
Castricum echter afstand en won de Henri van Booven Beker
uiteindelijk met 29 – 40. Dit voor de het tweede jaar op rij.

Landelijk Mini Toernooi (LMT)
Mede door de grote groei bij de jeugd werd dit seizoen
voor een andere opzet en plaatsing van dit toernooi
gekozen. Plaatsing verliep via meerdere toernooien in de
desbetreffende districten, waarbij van te voren op basis
van het totaal mini-teams in het district was vastgesteld
hoeveel plekken ieder district toebedeeld krijgt. Daarnaast
was bepaald dat er per club slechts een team afgevaardigd
kon worden. De nadruk van het toernooi ligt niet meer op
een kampioenschap maar op participatie.
Voor het organiseren van dit toernooi is een oproep gedaan
naar de clubs. Uit de clubs die zich gemeld hadden, heeft
Rugby Nederland, in samenwerking met het Landelijk Jeugd
Overleg, RC Delft aangewezen om dit jaar de organisatie ter
hand te nemen.

Lotto Ereklasse Kampioenschappen Dames (Looie Lodje
Bokaal)
Het seizoen van de dames verliep anders dan de
voorgaande jaren. Door de integratie van de Dames 7s in
de reguliere competitie werd het seizoen meerdere keren
aangepast en was de finale ook op de een andere dag
gepland dan de Heren Ereklasse finale. Uiteindelijk waren
het de AAC dames en de dames van RC Delft die tegenover
elkaar stonden in de finale. Voor de dames uit Delft de
eerste keer sinds vele jaren. AAC, dat gedurende het gehele
seizoen al bovenaan stond, won de finale met 34-10. Uit
handen van bestuurslid Annelies Acda, verantwoordelijk
voor Wedstrijdzaken, ontvingen de AAC dames de trofee en
de wisselbokaal Looie Lodje.

De onderlinge wedstrijden waren vrijwel allemaal
gelijkwaardig en in enkele gevallen moesten uiteindelijk
drop goals de beslissing geven voor de plaats in de poule en
wie er doorging naar de volgende ronde.
De uiteindelijke finale ging tussen Castricum en HRC. Een
gelijk opgaande strijd, maar HRC was net iets effectiever in
het afmaken van de geboden kansen.

<
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Kampioenen reguliere competitie

Lotto Ereklasse kampioenschappen Heren (Herman van
Broekhuizen Beker)
De finale van de Lotto Ereklasse Heren ging tussen
Rugby Club Hilversum en Rugby Club ’t Gooi. In de Lotto
Kampioenspoule kwamen de teams elkaar twee keer eerder
tegen. Beide teams verloren toen hun thuiswedstrijd.
In de finale bleek RC Hilversum net iets sterker dan RC
’t Gooi. Zij wonnen het Lotto Heren Ereklasse Nationale
Kampioenschap met 34-15. Uit handen van bestuurslid
Janhein Pieterse ontvingen de heren de trofee en de
wisselbeker de Herman van Broekhuizen Beker.
In de Lotto Ereklasse Plate finale ging het tussen LRC
DIOK en RC the Dukes. Deze wedstrijd was spannend tot
de laatste minuut. In de eerste helft had RC the Dukes de
overhand. Maar in de tweede helft deed LRC DIOK zijn naam
eer aan. Door puur doorzettingsvermogen kwamen de
mannen uit Leiden toch als winnaar uit de strijd met een
22-20 overwinning.
Sevens
Dit jaar zijn er wederom Sevens Nationale
Kampioenschappen gespeeld. Helaas waren er te weinig
aanmeldingen bij de dames en werd besloten het NK Dames
7s niet door te laten gaan. Bij de Heren hadden zich 23 teams
inschreven. Na meerdere afmeldingen bleven er 16 teams
over. Op de dag zelf kwamen er maar 11 teams opdagen die
streden om het Nationale Kampioenschap. Uiteindelijk ging
Oisterwijk Oysters er met de nationale titel vandoor.
In regiobijeenkomsten is met de verenigingen gesproken
over de lage inschrijvingen en opkomst van de NK7s.

<
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Heren 15s
Ereklasse
Eerste klasse
Tweede klasse Noord
Tweede klasse Zuid
Derde klasse Noord Oost
Derde klasse Noord West
Derde klasse Zuid Oost
Derde klasse Zuid West
Vierde Klasse Midden
Vierde Klasse Noord Oost
Vierde Klasse Noord West
Vierde Klasse Zuid Oost
Vierde Klasse Zuid
Vierde Klasse West
Henri van Booven Beker

RC Hilversum 1*
DSR-C 1
A.S.R.V. Ascrum 2
Bredase RC 1
Rc the Big bulls 1
USRS 2
Dukes 3
RC RCC Bekaro 1
URC 2
R.C. Greate Pier 1
Alkmaar RUFC 2
The Wallaby’s 1
Oemoemenoe 2
SVRC 1
Cas RC 3

Dames 15s
Ereklasse
Eerste Klasse
Tweede klasse Noord
Tweede klasse Zuid

AAC Rugby 1*
Competitie met ereklasse
RFC Haarlem 1
RCC Rotterdames 1

Jeugd 15s
Colts
Junioren
Cubs
Min’s

HRC CO 1*
Dukes JU 1*
RC ‘t Gooi CU 1*
Haagsche Rugby Club*

7s
Heren
Dames
Colts
Junioren
Cubs
Dames

Oisterwijk Oysters RFC*
niet gespeeld
Castricum RC Junioren*
RC The Dukes Junioren*
Bredase RC Cubs*
niet gespeeld
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6.3 Spelers van het Jaar

Naast de Bondsonderscheidingen worden er ook verschillende eretitels uitgereikt. Deze eretitels zijn jaarlijks terugkerende
onderscheidingen en de hoogst haalbare prijs voor een individuele speler in Nederland. De selectie van de eretitels is in
handen van Rugby Nederland, in samenwerking met de Commissie van Onderscheidingen. De volgende punten zijn van
belang aangaande de toekenning:
• op én buiten het veld de kernwaarden van rugby nederland (respect, discipline en kameraadschap) tonen
• een voorbeeld in de club voor de jeugdspelers, voldoen aan karakter, respect, passie, samenwerking, trots en gedrevenheid.
De verschillende eretitels zijn:
• Herenrugbyer van het jaar
• Damesrugbyer van het jaar
• Heren Jeugdrugbyer van het jaar
• Dames Jeugdrugbyer van het jaar

Heren Jeugdrugbyer van het jaar: Frans Henrichs Trofee
De volgende personen waren genomineerd bij de heren:
Wolf van Dijk
Rotterdamse Rugby Club
Bart Wierenga
Castricumse Rugby Club
Jake Stamenkovic
LRC DIOK

Herenrugbyer van het jaar: Leo van Herwijnen Trofee
De volgende personen waren genomineerd:
Sep Visser
Rugby Club Hilversum
Dirk Danen
Rugby Club Hilversum
Amir Rademaker
Haagsche Rugby Club

Wolf van Dijk ontving de prijs Heren Jeugdspeler van het
Jaar.
Dames Jeugdrugbyer van het jaar; Liza Groenendijk Trofee
De volgende personen waren genomineerd bij de vrouwen:
Willemijn ter Avest
AAC
Erin Arends
Rugby Club Haarlem
Bodil van Wijnbergen
All Blues

Alle drie de mannen verdienden deze prijs. Eén voor
één hardwerkende en impactvolle spelers voor de Heren
15s. Uit handen van naamgever Leo van Herwijnen mocht
uiteindelijk Sep Visser de Leo van Herwijnen Trofee in
ontvangst nemen.

Willemijn ter Avest ontving de prijs Dames Jeugdspeler van
het Jaar.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd met de
onderscheiding ‘Speler van het Jaar’ seizoen 2016-2017!

Damesrugbyer van het jaar: Jeannette Bakker Plaquette
De volgende personen waren genomineerd:
Pleuni Kievit
Rugby Club the Dukes
Anne Hielckert
AAC
Marit Bakker
Rugby Club Delft
Na prachtige woorden van Linda Franssen, die de prijs
mocht uitdelen, ontving Pleuni Kievit de Jeanette Bakker
Plaquette. Niet alleen is Pleuni captain van de Dames 7s
maar ook een zeer groot talent op de Nederlandse velden.

<
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7. Breedtesport
Het aantal nieuwe rugbyleden is sterk groeiende. Binnen alle leeftijdscategorieën zien we een stijging. Begin 2017 mochten
wij ons 15.000 ste lid verwelkomen. Een jeugdspeler, uitkomende voor Rugby Club Eindhoven. Het is niet verwonderlijk dat dit
een jeugdspeler is, omdat we hier de grootste stijging zien. Dit heeft deels te maken met de toenemende media-aandacht,
maar nog meer met de vele initiatieven die door Rugby Nederland en de clubs zijn opgezet met als doel extra leden te
werven en huidige leden te behouden.
De vier belangrijkste initiatieven zijn:
• Get into Rugby
• Meer Leden in Korte Tijd
• Powerplan
• Nieuwe clubs

7.1 ‘Get into Rugby’

evenementen georganiseerd waarbij scholen betrokken
werden. Allemaal initiatieven die bijdragen aan de verdere
groei van rugby in Nederland.

Het 'Get into Rugby' programma is onderdeel van de
strategie van World Rugby om de sport wereldwijd te laten
groeien in samenwerking met de deelnemende regio’s en
bonden. 'Get into Rugby' is erop gericht om spelers van alle
leeftijden te stimuleren om rugby te Proberen-SpelenBlijven spelen. 'Get Into Rugby' promoot de waarden van
de sport en het zorgt ervoor, dat kinderen gestimuleerd
worden om rugby uit te proberen in een veilige en
vooruitgangsgerichte omgeving.

Ook is onze website aangepast om het voor clubs
makkelijker te maken zich aan te melden voor het 'Get into
Rugby' programma. Clubs die mee willen doen, ontvangen
binnen twee werkdagen een speciale inlogcode. Het is zeer
belangrijk om in dit kader samenwerking te zoeken met
lokale scholen. De website bevat namelijk veel informatie
voor leerkrachten om rugby ook bij hen op school te
introduceren.

In seizoen 2016-2017 hebben 25 clubs actief geparticipeerd
in dit programma. Gezamenlijk hebben zij meer dan 20.000
kinderen in aanraking laten komen met dit prachtige
project. Als blijk van waardering hebben wij meerdere
'Get into Rugby' materialensets weggegeven aan de
clubs die zeer actief waren en hun deelnemersaantallen
hadden doorgegeven op de website. Ook deden meerdere
clubs mee aan de Koningsspelen, waarbij het programma
was gebaseerd op 'Get into Rugby'. Naast dit nationale
evenement hebben ook veel verenigingen grote lokale

<
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Rugby Nederland blijft voorloper met de uitrol van het
programma. Opleidingsmanager Eric Voet heeft een
speciaal introductieprogramma voor scholen ontworpen.
Dit programma is wereldwijd overgenomen door World
Rugby en wordt nu in landen over de gehele wereld
gebruikt. Ook is het programma in Nederland erkend door
het Verbond van Gymleraren.
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7.2 Meer Leden in Korte Tijd

In Noord-Holland is proef gedraaid met het project Meer Leden in Kort Tijd (MLKT). Zoals de naam al zegt, is dit project
ontwikkeld met als doel om meer leden te werven voor een rugbyclub. Rugby Club Zaandijk was de gastheer waar nog
zeven andere clubs aan deelnamen. De resultaten en uitkomsten van dit project worden in de loop van volgend seizoen
gedeeld met de andere clubs in Nederland.

7.3 Powerplan

worden gepleegd brengen hier hopelijk op korte termijn
verandering in.

Het Powerplan heeft tot doel om verenigingen te
ondersteunen bij het versterken van het kader en richt
zich op toename van het aantal gekwalificeerde trainers,
coaches en scheidsrechters, en de juiste omgeving om
als club te kunnen groeien. De verenigingen hebben hier
veel steun aan gehad: vrijwel alle clubs voldoen aan de
gezamenlijk opgestelde eisen. Enkele clubs zijn nog niet
zo ver, en met name het onderdeel scheidsrechters blijkt
een struikelblok te zijn. De extra inspanningen die door de
commissie scheidsrechters (even de juiste naam gebruiken)

Op dit moment wordt er tevens hard gewerkt aan
Powerplan 2.0. Kennis van de afgelopen vier jaar wordt
meegenomen in de vernieuwde en verbeterde versie.
Additionele onderdelen zullen worden toegevoegd
waaronder bijvoorbeeld Player Welfare. In de loop van
volgend seizoen zal dit plan worden gepresenteerd aan de
leden en clubs.

7.4 Nieuwe clubs

In seizoen 2016-2017 hebben wij 3 nieuwe verenigingen mogen verwelkomen. Dit zijn:

Houtsche RFC
Haarlemmerhout

E.F.R.C. Eilanders
Goeree Overflakkee

Hermes DVS
Schiedam

Twee van deze clubs (Houtsche RFC en Hermes DVS) zijn zogenaamde satelliet-clubs. Een satelliet-club focust zich
vooralsnog alleen op jeugdspelers. Wanneer de jonge spelers een bepaalde leeftijd bereiken, kunnen zij overstappen naar
een club die ook rugby voor oudere spelers en senioren aanbiedt. Op deze wijze wordt de sport bereikbaar gemaakt voor
alle spelers en is afstand geen drempel meer om de rugbysport te beoefenen.

<
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8. Opleidingen
Opleidingen zijn zeer belangrijk voor het verder laten groeien van de rugbysport en professionalisering van de clubs en
scheidsrechters. Dit seizoen zijn er weer vele opleidingen gegeven. Ook tijdens de Rugby Development Dagen (RDD) werd
er extra aandacht besteed aan de trainers en scheidsrechters in Nederland. Tevens zijn enkele scheidsrechters uitgenodigd
voor het Unity project, een initiatief vanuit World Rugby waar werd gekeken naar het verder maximaliseren van de impact
van de ontwikkelde programma’s in aanloop naar het WK in 2015. De verschillende initiatieven hebben alle als doel om het
niveau en de kwaliteit van de arbitrage in Nederland te verhogen.

8.1 Website

Op de vernieuwde website is meer aandacht voor opleidingen. Dit is nu een eigen menu-onderdeel. Hiermee wordt
niet alleen de vindbaarheid verhoogd, maar ook aangegeven dat opleidingen zeer belangrijk zijn voor Rugby Nederland.
Er is een nieuwe brochure ontwikkeld die duidelijk weergeeft welke opleidingen worden aangeboden en voor wie deze
beschikbaar zijn. De brochure is te downloaden op de website en is de volgende stap in de professionalisering.
Deze informatie is ook terug te vinden op de website, gespecificeerd per opleiding.
Al deze inspanningen hebben tot het volgende geleid:
Aantallen opleidingen seizoen 2016-2017
aantal
opleidingen

aantal
deelnemers

geslaagden

Gamecoach

5

64

45

Coach 1

3

34

30

Coach 1 World Rugby

5

47

38

Coach 2

6

65

51

15

8

Coaching

Coach 2 World Rugby
Coach 3*

1

11

2

subtotaal

20

236

174

Grensrechter

4

53

28

Scheidsrechter 1 World Rugby

12

149

118

Scheidsrechter 2 World Rugby*

1

13

2

Scheidsrechter 2 Sevens*

1

1

1

subtotaal

18

216

149

Eerste hulp bij Rugby

1

9

9

Strength & Conditioning

1

8

8

subtotaal

2

17

17

Arbitrage

Player Welfare

<
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8. Opleidingen
Zeer positief is het aantal scheidsrechters en coaches op de Nederlandse velden. Op iedere 12 leden is een scheidsrechter
en/of coach aanwezig. Dit houdt in dat er 120 indeelbare scheidsrechters zijn. Deze ratio is uitzonderlijk hoog en geeft goed
weer dat de inspanningen hun vruchten beginnen af te werpen. Wat helaas nog wel achter loopt, zijn hoger opgeleide
scheidsrechters (arbitrage level 2) en coaches (level 3). Clubs op Ere- en Eerste klasse niveau hebben moeite om goed
gekwalificeerde coaches te vinden.
De ontwikkeling van de nieuwe brochure is stap 1, de volgende stap is om alle opleidingen aan te bieden via een webshop.
De webshop wordt op dit moment ontwikkeld en zal later volgend seizoen gelanceerd worden. Door de online webshop
wordt het registratieproces nog sneller en efficiënter.

8.2 Nieuwe opleidingen

Player Welfare is de rode draad door onze organisatie. Om deze reden zijn specifieke opleidingen ontwikkeld met als doel
de kennis over dit onderwerp te verhogen. De eerste opleiding Eerste Hulp bij Rugby is gehouden en door de deelnemers
met zeer veel enthousiasme ontvangen. Een van de speerpunten voor volgend jaar is om op meerdere momenten deze
opleidingen aan te bieden en zo Player Welfare verder te integreren in rugbyend Nederland.
Om alle opleidingen in goede banen te leiden, worden ook meer opleiders aangetrokken om zo aan de toenemende
vraag te voldoen. Vanaf juli kunnen de eerste nieuwe opleiders worden verwacht. Dankzij de toenemende capaciteit
aan opleiders worden niet alleen meer opleidingen aangeboden maar kunnen clubs ook sneller worden bediend.

<
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9. Topsport Heren
Seizoen 2016-2017 was een goed jaar voor Technisch Directeur Gareth Gilbert. De prestaties van alle nationale selecties
waren in lijn met de gestelde doelstellingen of zelfs boven verwachting. De NTC begint zijn vruchten af te werpen na de
doorstroming van meerdere jongens bij grote internationale clubs. In dit hoofdstuk gaan we tevens in op de doelstellingen
die gesteld waren voorafgaand aan het seizoen en de progressie op de doelstellingen.

9.1 Heren 15s

stafleden
Bondscoach:
Assistent-coaches:
Kracht- en conditietrainer:
Fysiotherapeut:
Teammanager:

De doelstelling voor de Heren 15s is gesteld op behoud in
de Rugby Trophy Poule. Door te eindigen in de top-3 zijn de
Heren 15s verzekerd van behoud in deze poule. Uiteindelijk
zijn de Heren 15s tweede geëindigd in de poule. Een
fantastisch resultaat en boven verwachting. De resultaten
van de 5 interlands waren:
Oekraïne – Nederland		 05-11-2016
12-54
Nederland – Moldavië		 19-11-2016
44-17
Nederland – Portugal		 04-03-2017
10-26
Nederland – Zwitserland		 18-03-2017
38-25
Polen - Nederland 		 08-04-2017
14-13

Gareth Gilbert
Mathew Cripps, Mark Allen
Emmanuel Peyrezabes
Toine v.d. Berg (Fysio Cura Plaza)
Aletta de Rooij

Doelstellingen
1. Eindigen top-3 van de Rugby Europe Trophy Poule
2. O
 ntwikkelen van een pathway voor participatie en
prestatieverhoging van scheidsrechters, coaches en
spelers in Nederland.

® SJM Photography
trainingsselectie te selecteren, waardoor meer spelers
de kans krijgen om zich op het hoogste niveau te laten
zien en mee te trainen. Deze groep is ook een aantal keer
uitgekomen (al dan niet in combinatie met Jong Oranje
U20) als NL-A, zoals in juni 2017 tegen England Counties U20
en ook als NL-A hebben ze oefenwedstrijden tegen Jong
Oranje U20 gespeeld.

Ter voorbereiding op de interlands zijn er meerdere
trainingskampen en trainingsavonden georganiseerd. In
samenspraak met de clubs tijdens het Ereklasse overleg en
de competitieleider is gekeken naar een competitieopzet
waarbij de selectiespelers voldoende tijd kregen om zich
optimaal voor te bereiden op de interlands met zo weinig
mogelijk impact voor de clubs gedurende de reguliere
competitie. Daarnaast is besloten om een grotere

<
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9.2 Pathway

andere Marc Mistou, Siem Noorman en Conrad van der
Klaauw. De weg van talent naar het senioren team is
vastgelegd in een pathway, ontwikkeld door
Gareth Gilbert en zijn staf.

Behoud in de Rugby Europe Trophy Poule is dé basis die
de Heren 15s nodig hebben om de talenten te kunnen
laten doorstromen naar het Heren 15s team. Dat talenten
doorstromen zagen we al door de nieuwe caps van onder

Rugby
clubs

Speler volg systeem

Één speler volg systeem voor alle talenten in Rugby Nederland

Ladies XV

Ladies VII

Nationale Heren Selecties

Senioren

Oranje U18

Buitenlandse
clubs & colleges

Colts

Oranje U20

Oranje U18 & U20

Nationaal Talenten Centrum

Oranje U16

ZuidWest

RDD
ZW

MiddenOost

RDD
MO

NoordWest

RDD
NW

Zuid

RDD
Zuid

NoordOost

RDD
NO

Club Rugby (Guppen, Turven, Benjamins)

TRAIN
to COMPETE

Basis
School

LEARNING
to TRAIN

FUN
damentals

Schoolrugby

aan de door Rugby Nederland geschetste voorwaarden.
Door te voldoen aan de voorwaarden van Rugby Nederland
kunnen nu ook langdurige relaties worden opgebouwd.

De pathway is een middel om vroegtijdig talenten te
ontdekken en te monitoren met als doel deze talenten
optimaal te laten presteren en te ontwikkelen. Belangrijk in
het vroegtijdig ontdekken van de talenten zijn de 5 Rugby
Development Dagen die centraal en decentraal worden
georganiseerd. De academies hebben een belangrijke rol
in de identificatie van deze jonge talenten. Deze talenten
stromen door naar de Jong Oranje U16 en U17 teams.
De vervolgstap is dan doorstroming naar buitenlandse
colleges en clubs of doorstromen naar het Nationaal
Talenten Centrum in Amsterdam. Er zijn contacten met
meerdere internationale clubs en academies die voldoen

<

Oost

RDD
Oost

TRAIN
to WIN

TRAIN
to TRAIN

LOOT
Scholen

Rugby
Scholen

Mini’s

MBO/
HBO/
WO

RDD NRCA & Oranje U17

Junioren

Cubs

TOP
Sport

Om de talenten dan ook echt te kunnen monitoren en
managen is een speler-volgsysteem aangeschaft. Dankzij
dit software systeem beschikt Rugby Nederland altijd over
de meest recente data van de spelers. Analyses van data
en (video)analyses 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.
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9.3 Jong Oranje U20
Bondscoach:
Assistent coaches:

Team Manager:
Fysiotherapeuten:

9.4 Jong Oranje U18
Hoofdcoach:
Assistent Coach:
Team Fysio:
Strength & Conditioning:

Matt Roper
Simon Fitzgerald
& Marcello Melpignano
Marcello Melpignano
Fysio Cura Plaza

Het belangrijkste moment voor de Jong Oranje U18
selectie was het EK U18 Trophy. Deze werd gespeeld in
Bretagne, Frankrijk. De resultaten op dit toernooi waren:

Het meest belangrijke moment voor de Jong Oranje
U20 selectie was het EK U20 Championship. Deze werd
gespeeld in Boekarest, Roemenië. De resultaten op dit
toernooi waren:

Nederland – Rusland		
Nederland – Duitsland		
Nederland – Polen		

Nederland – Portugal
5-42
Nederland – België
30-30
	(winst België na penalty
shoot-out)
Nederland – Zwitserland
30-0

9.6 Jong Oranje U16
Coach U16:

9.5 Jong Oranje U17

Frank van den Heuvel

Deze groep spelers vloeit voort uit de Rugby Development
Dagen (RDD). Tijdens deze dagen is de selectie van bijna
160 spelers teruggebracht naar 62. Zij zullen als U17 verder
trainen in het nieuwe seizoen (waarna er nog eens 10-15
spelers af zullen vallen). Het doel van deze groep is om nu
al samen te trainen als voorbereiding op het EK U18 in 2019.

Sven Bulens
Adri van der Plas
Gert Jan Combee

Tijdens het seizoen is de groep van Jong Oranje U17
meerdere malen bij elkaar geweest voor trainingen.
Daarnaast hebben ze een wedstrijd gespeeld tegen Wales
U17 op 22 april. Jong Oranje U17 won deze wedstrijd met
21-14. De jongens in dit programma bereiden zich als groep

<

11-20
29-15
50-10

In voorbereiding op dit EK was er door een groep van
45 spelers de afgelopen twee jaar intensief getraind.
Naast de vele trainingsmomenten had het team de
afgelopen periode ook een aantal wedstrijden gespeeld
met mooie resultaten tegen onder andere Tsjechië (75-0)
en België (26-15). De Heren U18 eindigden het EK met een
mooie en zeer verdiende 2de plek.

De doelstelling voorafgaand aan het toernooi was
handhaving in de poule. Door de winst op Zwitserland is de
selectie dan ook verzekerd van behoud en heeft daarmee
zijn doelstelling behaald. Ter voorbereiding op dit EK zijn
meerdere trainingskampen georganiseerd en een aantal
testwedstrijden.

Coaches U17:

Tijmen Vader
Mats Marcker
Mark Kerkhof (Fysio Cura Plaza)
Emmanuel Peyrezables
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9.7 Nationaal Training Centrum (NTC)

academie en vanaf dat moment gemonitord (2 keer per
week een screening, dagelijkse questionnaire, medische
reportages en behandelingen en S&C programma) .
De spelers hebben ook toegang tot NL team-coaches
met de hoofdcoach U20 en de Technisch Directeur die het
programma leiden.

Het NTC is opgericht in 2014 en bevindt zich op het
Nationaal Rugby Centrum in Amsterdam. Alle spelers (37)
zijn onderdeel van de Rugby Nederland pathway en zijn
betrokken bij de verschillende nationale selecties vanaf
de leeftijd 16 tot 20 jaar. Het doel van het NTC is om te
bouwen aan de toekomst voor de nationale rugbyteams en
kwalificatie voor het WK in 2023.

Het NTC programma start in juni met een pre-season
programma. In juli hebben de mannen een verdiende
zomerstop en komen in augustus weer bij elkaar.
Zij trainen dan tot en met december en dan weer van
januari tot en met april.

Op dit moment zijn er 36 mannen op het NTC.
Deze zijn verdeeld over de 4 leeftijdscategorieën:
• 5 spelers in NL U17
• 7 spelers in NL U18
• 21 spelers in NL U20
• 4 spelers NL 15s

Sinds de start van het NTC zijn er twee spelers die een
professioneel contract aangeboden hebben gekregen
bij Montpellier in Frankrijk. Dit jaar mochten nog eens 8
spelers op trial komen bij deze club. Drie spelers spelen nu
in Engeland met dank aan een school-sponsorship en drie
andere spelers zijn betrokken bij de Stormers en Sharks in
Zuid-Afrika. Alle spelers zijn overeengekomen dat, indien
zij geselecteerd worden, zij terugkomen naar Nederland
om voor het nationaal team uit te komen.

Alle spelers komen uit voor het nationale team. Dit is
ook een vereiste voor deelname aan het NTC. Dit jaar
waren er 30 aanmeldingen waarvan er uiteindelijk 18 zijn
geselecteerd. De mannen trainen drie dagen in de week
en combineren kracht & conditie met rugby sessies. De
spelers hebben toegang tot cursussen aangaande voeding,
medische staf plus de steun van een dokter. De mannen
worden getoetst voordat ze worden toegelaten op een

<
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10. Topsport Dames
10.1 Dames 7s

Seizoen 2016-2017 was een turbulent jaar voor het Dames 7s programma. Na het mislopen van de kwalificatie voor de
Olympische Spelen vorig jaar zijn er veel veranderingen geweest in het programma. Zowel op organisatorisch als op financieel
niveau. In dit hoofdstuk gaan we in op de doelstellingen die waren gesteld voorafgaand aan het seizoen en de progressie op de
doelstellingen. Tevens gaan we dieper in op de veranderingen en de impact die dit heeft gehad op het programma.
Doelstellingen Dames 7s programma
1. Toename aantal speelsters in Dames 7s Pathway
2. Hoogwaardig wedstrijdprogramma
3. Behouden kennis in programma

Dames 7s stafleden
Technisch Directeur: 		 Gareth Gilbert
Head High Performance Women: Sascha Werlich
High Performance trainer:		 Richard van den Broek
Teammanager: 		 Aletta de Rooij
Strength & Conditioning:		 Nicole Misseldine
Fysiotherapie:		 Cura Fysio Plaza

Door het wegvallen van de officiële A-status aan het begin van het kalenderjaar werd de financiële ondersteuning vanuit
NOC*NSF voor de dames sterk verminderd. De reden hiervoor is dat het programma van de Ladies 7s niet is ontwikkeld op
deelname aan de aankomende twee Olympische Spelen. Behalen van de Olympische Spelen is gezet op 2028. Deze langere
termijn doelstelling en de opbouw van het programma hier naartoe heeft wel geleid tot de subsidietoekenning vanuit
het NOC*NSF Start-Up fonds in mei 2017. NOC*NSF heeft, naast de Sportagenda 2017+, een apart budget vrijgemaakt voor
sporten die een langere opbouwperiode nodig hebben dan de beoogde 8 jaar om tot de mondiale wereldtop te horen.
Vanuit alle aanvragen voldeden drie programma’s aan de vereisten, waaronder dus ook het Dames 7s programma. Het
investeringsplan, opgesteld in samenwerking met het Centra voor Topsport & Onderwijs Amsterdam, voldeed aan alle
voorwaarden. Dit laat zien dat ook het NOC*NSF vertrouwen heeft in de ambitie van de Dames 7s om in 2024 deel te nemen
aan de WSWS en in 2028 een medaille te behalen op de Olympische Spelen. Met deze bijdrage en begeleiding vanuit het
CTO, kan het Ladies 7s programma zich verder ontwikkelen om aansluiting bij de mondiale top te krijgen.
Op dit moment is er een trainingsgroep van 21 senioren-speelsters (18 jaar en ouder). Hiervan hebben 7 spelers een
A-status gehad en zijn er 24 high potentials in de leeftijd van 14 – 17 jaar. Dit creëert een gezonde interne competitie in de
strijd om een plek in het seniorenteam. Door de diversificatie in leeftijd en kennis is een nieuwe cultuur ontstaan in het
team, waar alle dames bereid zijn elkaar te steunen in de ontwikkeling van individuele skills en teamprestaties. Zodoende
is een juiste balans gevonden in het team om de speelsters mentaal en fysiek verder te ontwikkelen.

<

Toename aantal speelsters in Dames 7s Pathway
Helaas namen enkele ervaren dames na vele jaren afscheid
van het 7s programma. Aan de andere kant is de U18 groep
uitgebreid met speelsters ingestroomd vanuit de meisjes
10s dagen, academies en het zij-instroom programma dat
in samenwerking met het NOC*NSF georganiseerd wordt.
De korte termijn ambitie is om in de aankomende 4 jaar een
groep van 24 speelsters te ontwikkelen in de leeftijd van 17
jaar en ouder die competitief zijn op internationaal, Europees
niveau. Het opleidingsdoel is vergroten van de U18 pool door
voldoende instroom van speelsters met een hoog genoeg
plafond op fysiek, mentaal, technisch en tactisch vlak.

waren het EK 7s en het kwalificatietoernooi voor deelname
aan de Women’s Sevens World Series 2017-2018. Het EK
bestond uit twee verschillende toernooien. Deze werden
gehouden in Brive, Frankrijk en in Kazan, Rusland ( WSWS).
Overall werden de Dames 7s 6e op het EK, een zeer goede
prestatie.

Hoogwaardig wedstrijdprogramma
Ondanks de gezonde interne competitiestrijd zijn er nog te
weinig wedstrijden gespeeld om de dames echt te testen.
De twee belangrijkste meetmomenten voor de Dames 7s

Andere internationale toernooien waren:
• Women’s Sevens World Series leg in Langford, Canada
• Centrale 7s in Parijs, Frankrijk
• Duinkerken 7s

Het WSWS Kwalificatietoernooi vond in april 2017 plaats in
Hongkong. Door late communicatie vanuit World Rugby
was er weinig tijd (3 maanden) om het team hier optimaal
op voor te bereiden. De Dames 7s hebben uiteindelijk de
kwartfinale gehaald, waar werd verloren van België.

34

>

10. Topsport Dames
Behouden kennis in programma
Door het eerdere wegvallen van financiële ondersteuning vanuit de NOC*NSF Sportagenda 2017+ is besloten om het tekort
in het budget op te vangen door het aantal uren op personeel te verminderen. Deze beslissing heeft ertoe geleid dat de 2
FT coaches zijn teruggebracht naar 1,4 FT. Daarnaast is Martijn Mol van het CTO Amsterdam niet meer werkzaam voor het
Dames 7s programma en heeft Aletta de Rooij zijn taken overgenomen. Sascha Werlich en assistent-coach Richard van den
Broek zijn wel aangebleven, waardoor kennis in het programma is behouden en de ingezette strategie verder doorgezet
kan worden.

10.2 Dames 15s

Dames 15s - Doelstelling
1. Toename aantal speelsters in Dames 15s Pathway
2. Niveau speelsters verhogen

speelsters. Dit is een mix van 15s speelsters (30) en 7s
speelsters (15). De succesvolle samenvoeging van 15s en
7s speelsters is bedoeld om synergiën te creëren tussen
de dames. Niet alleen heeft dit het onderlinge respect
vergroot, het draagt er ook aan bij dat de High Potentials
kunnen doorstromen naar het Dames 15s programma.
Een ander voorbeeld van synergie is dat enkele 7s dames,
die uit het programma zijn gestapt, op dit moment
meetrainen in het 15s programma.

Het belangrijkste moment voor de Dames 15s was de WKkwalificatie 2018. Het kwalificatietoernooi hiervan vond
plaats in oktober 2016. Hier moest gewonnen worden om
daarna tegen Schotland, de nummer 6 van de 6Nations, te
spelen. Helaas werd in de finale verloren van Spanje.
Naast de WK-kwalificatie zijn er verder geen wedstrijden
gespeeld door de Dames 15s. Er zijn veel dames gestopt
die uitkwamen voor het nationaal team. Nu volgt een
nieuwe periode van opbouwen. De eerste open trainingen
zijn geweest en er wordt gewerkt aan een nieuwe
opzet rondom de Dames 15s. In de ontwikkeling van het
programma wordt rekening gehouden met veranderingen
in het WK-kwalificatieproces en de EK-structuur.
Toename aantal speelsters in Dames 15s pathway
De trainingsgroep van de Dames 15s bestaat uit 45

Niveau speelsters verhogen
De samenwerking met het NTC in Amsterdam en de
academies is nog niet gestart. De focus van de Dames
15s lag op het werven van speelsters ouder dan 18 jaar. De
dames die doorstromen vanuit de academies zijn dus nog
te jong. De samenwerking met het NTC is ook nog niet van
de grond gekomen omdat het niveauverschil met de heren
nog te groot is.

10.3 High Potentials U18

High Potentials U18
Belangrijk bij de High Potentials is de ontwikkeling en groei
van de individuele speelsters. Op dit moment zijn er 24 High
Potentials binnen het pathway van Rugby Nederland. Deze
speelsters zijn gescout via het zij-instroomprogramma van
NOC*NSF, meisjes 10s competitie en de academies. Van de
24 speelsters trainen 6 speelsters bij academies, het blijft

<

lastig om de HP dames naar de academies te krijgen.
Van de huidige High Potentials groep wonen 5 speelsters in
Amsterdam die 5 keer per week centraal trainen bij Rugby
Nederland. In seizoen 2017-2018 zal de trainingsgroep
verder uitbreiden en de opgestarte samenwerking
met het NTC verder geoptimaliseerd worden.
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11. Communicatie
Goede communicatie is essentieel. Rugby Nederland probeert zo helder en transparant mogelijk te communiceren naar alle
stakeholders. Door de aanstelling van een Communicatie Manager voor twee dagen in de week is meer structuur gebracht
in de communicatie naar stakeholders toe en een verhoogde focus op Media & PR.

11.1 Merkwaarden Rugby Nederland

Aan de basis van de communicatiestrategie en -plan ligt de merkpositionering van Rugby Nederland. Waar staat
Rugby Nederland voor, wat zijn onze unieke waarden, de relevantie van deze waarden op en naast het veld en welke
bewijsvoering is er waarmee deze waarden kunnen worden ondersteunend. In samenwerking met strategiebureau
Hill+Knowlton Strategies zijn de merkwaarden verder uitgewerkt.

Respect

Discipline

Relevantie

de ander in
zijn waarde laten

houden aan
afspraken en regels

Rugby vereist respect voor
tegenstander, regels en
scheidsrechter.

Discipline leidt tot een
goed verloop van de
Rugbywedstrijd.

In samenleving groeit de
behoefte aan respect.

Ook buiten de sport leidt
discipline tot betere
resultaten.

Kameraadschap
solidariteit

In de teamsport Rugby is
elkaar kennen en steunen
en niemand alleen iets laten
opknappen noodzakelijk.
Ook in de samenleving zijn
mensen afhankelijk van
elkaar.

Belofte
Bewijs

Ruimte voor iedereen.
Respect onderdeel van
Rugby cultuur.

Discipline beschermt.

Elkaar blijven steunen in en
buiten het spel.

1.
Laws of the Game book
van IRB (2008).

1.
Alleen de aanvoerder spreekt
met scheidsrechter.

1.
Teamgenoot steunen.

3.
Na de wedstrijd
tegenstander bedanken.

3.
10 yards regel

2.
Voor de wedstrijd poortje
voor tegenstander.

2.
Regels worden voortdurend
verbeterd (bijv. over wissels).

4.
Iedereen welkom.

2.
After match: met tegenstanders dineren
3.
Supporters door elkaar.
Geen hekken
4.
Zingen
5.
Fout van ander herstellen.

<
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11.2 Huisstijl

De huisstijl van Rugby Nederland is ook aangepast. Na de ontwikkeling van het Rugby Nederland logo diende ook
de communicatiematerialen aangepast worden. In samenwerking met design bureau The Frontdoor zijn de huisstijl
templates ontwikkeld. Het design van dit jaarverslag is bijvoorbeeld een uitwerking van deze template.

11.3 Communicatiestrategie en -plan

Hier is in seizoen 2016-2017 een begin mee gemaakt en dit zal in de zomer verder worden uit gewerkt. Het
communicatieplan moet antwoord geven welke doelgroepen Rugby Nederland via welke kanalen met welke boodschap

11.4 Bereik per communicatiemiddel
Facebook likes
social media

Twitter

Rugby Nederland

6.533

Jong Oranje U20

2.328

Jong Oranje U18

1.471

Ladies 7s

6.220

Reach

110.000

Engagement

48.000

Video views

28.000

ereklasse finale

Bereik per thuis interland

1.000.000

za. avond samenvatting

Zappsport

50.000

gemiddeld

RTL Editie NL

700.000

gemiddeld

Thomas Cox test (YouTube vlog)

2.100

views

Telekids

200.000

gemiddeld

NL - MOL

2.500.000

bereikte consumenten

nov - mid dec "rugby nederland"

2.900.000

bereikte consumenten

Nieuwsbrief

4 x per jaar

12.000

leden

Website

Pageviews

100.000

per maand

Insights mei

TV NOS

1.202

2.604

(3 x per seizoen)
TV overig

Kranten
Online bereik

<
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11.4 Bereik per communicatiemiddel (vervolg)
Live
Mens XV

U18

U20

Replay

Ukraine / Netherlands

1905

410

Netherlands / Moldova

1958

1126

Netherlands / Portugal

3486

647

Netherlands / Switzerland

2824

1845

Poland / Netherlands

N/A

784

Poland / Netherlands

1031

1253

Netherlands / Germany

1315

967

Netherlands / Russia

1688

859

Poland / Netherlands

N/A

834

Netherlands / Belgium

N/A

1027

Netherlands / Switzerland

N/A

647

11.5 Ontwikkelingen communicatiemiddelen

Update website
Begin 2016 introduceerde Rugby Nederland de website nieuwe stijl. Nu de website live is, is er gekeken naar het
optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid gebaseerd op feedback van de gebruikers. De feedback heeft onder andere
geleid tot een separate pagina voor Opleidingen. Ook zijn de downloads verdeeld over de daartoe behorende pagina’s,
zodat alle informatie op de correcte pagina te vinden is.
Social media
Ook de social media kanalen zijn verder doorontwikkeld. Zowel de Facebook pagina van de Dames 7s als de Heren 15s heeft
nu meer dan 6.500 likes en dit aantal blijft sterk groeien. We zien een zeer sterke conversie op video’s dus daar zal in de
toekomst de focus ook meer op gaan liggen.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief gaat naar 12.000 leden en wordt 4 keer per jaar verstuurd. De e-mailing wordt vooralsnog vanuit E-Rugby
verstuurd. Wellicht dat we in de toekomst een externe database en systeem gaan aanwenden voor het versturen van de
e-mailings. Op dit moment geschiedt uitschrijven van de nieuwsbrief via het versturen van een mail. Dit is foutgevoelig en
middels het nieuwe systeem willen we direct de koppeling maken tussen uitschrijven via de nieuwsbrief en de database.
Free media TV
Op gebied van media zijn er ook grote stappen gezet. Alle thuiswedstrijden van de Heren 15s zijn uitgezonden op NOS. De
relatie met NOS is goed en dit vertaalt zich naar goede exposure. Periodiek komen wij bij elkaar om te overleggen welke
thema’s of projecten interessant kunnen zijn voor de NOS. Naast de mediatoename via NOS zijn er ook meerdere items
geweest over de Heren 15s en Dames 7s via programma’s zoals Zappsport, Klokhuis, Telekids en RTL Editie NL.
Free media kranten
Er is tevens focus gekomen op het generen van gratis publiciteit via lokale en nationale bladen. Tijdens de interland
van de Heren 15s tegen Moldavië waren de vier grote dagbladen aanwezig en schreven allen een stuk inclusief foto. Dit
resulteerde in een mediabereik van omgerekend ruim € 400.000 euro en zijn ruim 2,5 miljoen mensen bereikt. Nog nooit
is een dergelijk hoog bedrag en bereik aan PR gerealiseerd. De focus heeft zich uitbetaald en blijft één van de primaire
communicatiemiddelen om een groot bereik te realiseren buiten de rugby fans om.

<
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12. Sponsoring
Met de hulp van Sport & Zaken van NOC*NSF en Hill+Knowlton Strategies, is gekeken hoe we een zo sterk mogelijke
sponsor-propositie kunnen ontwikkelen. Er is met name gekeken hoe we de unieke waarden van Rugby zoals Respect,
Discipline en Kameraadschap kunnen gebruiken om sponsoring van Rugby nog aantrekkelijker te maken.
Om dit verder vorm te geven is ook een sponsorcommissie opgezet. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en uitvoering van het sponsorbeleid van Rugby Nederland. Dit als integraal onderdeel van de algemene visie,
de strategie en het beleid van Rugby Nederland zoals jaarlijks goedgekeurd door de ALV van Rugby Nederland.
Verantwoordelijkheden:
De verantwoordelijkheden van de sponsorcommissie zijn onder meer;
• algemene sponsor strategie van rugby nederland
• vertegenwoordigen van rugby nederland bij acquisitie van de grotere potentiele sponsors
• communicatie naar alle relevante stakeholders binnen rugby nederland
Samenstelling Commissie:
• Bestuurslid Sponsoring en Voorzitter:
• Bondsbureau medewerker sponsoring:
• Sponsor Adviseur: 			
• Sponsor Adviseur:			
• Sponsor Adviseur:			

Joost Takken
Barry Vliek
Marcel Wendrich
Alex Keijzer
Arnold Michel

12.1 Afscheid EY

Joost Takken, bestuurslid verantwoordelijk voor Topsport:
“Namens het gehele bestuur en Rugby Nederland wil ik EY
bedanken voor de toewijding en steun aan het programma.
Wij waarderen zeer wat EY de afgelopen jaren voor de
rugbysport heeft gedaan en met name voor de Ladies 7s ”

EY heeft eind 2016 officieel het partnership met het Dames
7s NL programma beëindigt. Dit is in lijn met de ingeslagen
route van EY waarin ook het partnership van NOC*NSF werd
beëindigd en daarmee alle Olympische programma’s die
door NOC*NSF en EY werden ondersteund.

12.2 Mitsubishi Motors

Jacqueline Koopman, PR Manager, Mitsubishi Motors Sales
Nederland: ‘Hoe mooi zou het zijn als Rugby Nederland
Ladies 7s erin slaagt om de Olympische Spelen in Tokyo te
bereiken? We zijn bijzonder trots dat we Rugby Nederland
en in het bijzonder Ladies 7s ondersteunen.’

Gelukkig kon dit gat in de begroting snel weer opgevuld
worden. Vanaf 1 februari 2017 is Mitsubishi Motors de
nieuwe sponsor geworden van het Dames 7s programma.
De overeenkomst is aangegaan voor één jaar met
mogelijkheid tot verlenging. Een mooie sponsor
die de rugbysport een warm hart toedraagt.

12.3 Team NL

Rugby Nederland heeft zich als één van de 26 sportbonden verbonden aan Team NL, een initiatief vanuit het NOC*NSF.
Team NL brengt sporters en fans via diverse kanalen dichter bij elkaar, Daarnaast speelt Team NL ook een belangrijke
maatschappelijke rol en zal het een actieve bijdrage leveren aan evenementen en verenigingen en een rol spelen in
maatschappelijke projecten. Team NL heeft zich als co-sponsor verbonden aan de Heren 15s. De marketingrechten die
gepaard gaan met het sponsorship zijn vastgelegd in het contract en worden uitgevoerd door de communicatiemanager.
Overige sponsoren seizoen 2016-2017:
• DHL:
Hoofdsponsor Heren 15s
• Canterbury:
Kledingsponsor alle nationale selecties
• Nederlandse Lotterij: Participatiesport
• Cura Fysio Plaza:
Medische ondersteuning nationale selecties
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