Rugby
Nederland
In dit jaarverslag worden de verschillende vlakken van de bond
benoemd en de successen en leer momenten van het afgelopen seizoen
weergegeven.

2015-2016
RUGBY NEDERLAND
29-06-2016
Nationaal Rugby Centrum Amsterdam
Bok de Korverweg 6, 1067 HR Amsterdam
Postbus 8811, 1006 JA Amsterdam
KvK Amsterdam: 40516782
BTW nr: NL002739069B01
Design door Zoe Agasi
www.zoeagasi.com

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE
NO. 1.0 RUGBY NEDERLAND			

5

NO. 4.0 COMPETITIE & BREEDTESPORT

		No. 1.1 MISSIE & VISIE

NO. 4.1 COMPETITIE VERSLAG

		

NO. 4.2 BREEDTESPORT

No. 1.2 KERNWAARDEN

NO. 2.0 ORGANISATIE EN BESTUUR		

11

		NO. 2.1 ORGANISATIE

		

NO. 2.2 GOED BESTUUR

NO. 3.0 LEDEN					17

NO. 4.3 OPLEIDINGEN
NO. 5.0 TOPSPORT				31
NO. 5.1 TOPSPORT HEREN XV
NO. 5.2 TOPSPORT LADIES 7’S

		NO. 3.1 LEDENGROEI

		

NO. 3.2 ERELEDEN &

		

LEDEN VAN VERDIENSTEN

23

NO. 3.3 SPORTPRIJZEN

2.
Jaarverslag Rugby Nederland 2015-2016

Het afgelopen jaar is een jaar geweest met veel
veranderingen op het bondsbureau en de structuur
waarmee rugby in Nederland georganiseerd wordt.
Dankzij de steun van de verenigingen en de leden,
heeft de bond een doorstart kunnen maken en heeft
daarbij ook een transformatie doorgemaakt op
verschillende vlakken.
De meest zichtbare verandering is de
naamsverandering van Nederlandse Rugby Bond
(NRB) naar Rugby Nederland. Met een nieuwe
look gaan we de komende jaren conservatief, doch
vooruitstrevend te werk. Waarbij het herstelplan de
toon voert, maar niet de ambities in de weg staat om
rugby in Nederland naar een hoger plan te brengen
de komende jaren.
In dit jaarverslag worden de verschillende vlakken
van de bond benoemd en de successen en leer
momenten van het afgelopen seizoen weergegeven.
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No. 1.1
MISSIE & VISIE
Heren NL XIV, foto; SJM photography

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.

MISSIE
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

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.

VISIE
Dat doet Rugby Nederland door zich krachtig in te
zetten voor:
• Het uitdragen & behouden van de kernwaarden
van rugby
• Het wereven & behouden van leden,
• Het versterken van verenigingen,
• Het creëren van een topsportcultuur.
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No. 1.2
KERNWAARDEN
KAMERAADSCHAP

Rugby verbindt mensen in hun sportbeleving en geeft hen het gevoel deel
uit te maken van de mondiale rugbyfamilie. Rugby verenigt mensen in
team- en clubverband over culturele, geografische, politieke of religieuze
grenzen heen, en leidt tot vriendschappen voor het leven.

DISCIPLINE

Discipline is onlosmakelijk verbonden met rugby zowel op de velden als
daarbuiten. Rugbyers zijn eigenzinnig maar weten zich gebonden aan de
spelregels, voorschriften en de normen en waarden binnen de sport.

RESPECT

Respect voor je medespelers, je tegenstanders, de arbitrage en iedereen die
bij de sport is betrokken is in rugby van het allerhoogste belang.
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Dames NL 7’s, foto; Rugby Nederland
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ORGANISATIE
& BESTUUR
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Nederland
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No. 2.1
ORGANISATIE

No. 2.2
GOED BESTUUR
AANBEVELING

BONDSBUREAU

BESTUUR
Voorzitter:		

Janhein Pieterse

Directeur:			

Andrew Meredith

Secretaris:		

Coen Potters

Office Management		

Mariëlle Ten Rouwelaar

Penningmeester:

Steffen Smeenk

Breedtesport:		

Annelies Acda

Opleidingen en Vereniging
Ondersteuning 		
Eric Voet

Topsport:		

Joost Takken

Competitieleider:		

Jos Roovers

Technisch Directeur:

Gareth Gilbert

Head of High
Performance Dames:		

Sascha Werlich

Coördinator Topsport:

Aletta de Rooij

Dames 7 Coach:		

Richard van den Broek

Team Manager Dames 7:
Martijn Mol
				(CTO Amsterdam)
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ONDERWERP

1

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.

2

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

3

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

4

Het bestuur stelt duidelijk vast
opwelke manier de organisatie
bestuurd wordt. Het heroverweegt
en actualiseert met regelmaat het
gehanteerde besturingsmodel.

5

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.

STAND VAN ZAKEN RUGBY NEDERLAND (RN)
RN heeft een meerjarenplan en begroting. Eind van
elk jaar wordt door het zittend bestuur een jaarplan en
begroting voor het daaropvolgende jaar opgesteld. Per
kwartaal wordt een rapportage opgesteld. De plannen
en rapportages worden ter informatie en goedkeuring
voorgelegd aan de clubs / ALV. De clubs zijn naar
evenredigheid van leden en teams vertegenwoordigd in de
ALV.
Voor de senioren selecties heeft RN een meerjaren
topsport beleidsplan. De rechten en plichten van de
topsporters zijn hierin vastgelegd. Het financiële beheer
van de topsportgelden is transparant. Voor de D7 is deze
tijdelijk in een aparte eenheid ondergebracht .
Voor de jeugdselecties zal de komende tijd een verdere
uitwerking plaatsvinden van een adequaat beleidsplan
topsport .
De planning en control procedures zijn binnen de
reglementen van de RN beschreven. Jaarlijks wordt aan
de ALV de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
Per kwartaal worden de financiële en management
rapportage besproken met de door de ALV aangestelde en
gemandateerde Financiële Commissie van Toezicht.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe
accountant en besproken met het bestuur en de Financiële
Commissie van Toezicht.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden (5 – 7),
waarvan een drietal functies ( voorzitter, secretaris en
penningmeester) expliciet zijn beschreven. De Algemeen
Directeur van RN is geen lid van het bestuur. Hij werkt
volgens het reglement en de door het bestuur opgestelde
taakomschrijving. Het bestuur volgt de in de statuten
opgenomen quorumeisen.
Een bestuurslid wordt aangesteld voor een periode van 3
jaar, die eenmaal kan worden verlengd voor een periode
van 3 jaar. De bestuursleden treden roulerend af, waardoor
kennis van organisatie wordt gewaarborgd.De voorzitter
wordt aangesteld door de ALV. De overige bestuursleden
worden ter goedkeuring
aan de ALV voorgedragen.Nevenfuncties van de
bestuursleden zijn bekend.

AAN
BEVELING
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ONDERWERP
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.
Het bestuur bespreekt
de noodzaak of
wenselijkheid om zich voor
bestuurdersaansprakelijkheid te
verzekeren en legt zijn oordeel
gemotiveerd aan de ALV voor.
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.

STAND VAN ZAKEN RUGBY NEDERLAND (RN)
In de regelementen is een gedragscode voor bestuur en
bureaumedewerkers vastgesteld waarin de integriteitsregels
inzake onkostenvergoedingen, geschenken en zakelijke
transacties zijn opgenomen. De accountant controleert en
rapporteert hierover.

9

10

11

RN heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.

De leden van het bestuur zijn bekend met de
functionele voorwaarden. Waar en indien nodig volgt het
bestuur deze werkwijze.

ONDERWERP

STAND VAN ZAKEN RUGBY NEDERLAND (RN)

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.

12

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

13

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.

Het bestuur van RN onderschrijft en hanteert deze
werkwijze.

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.
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.

AAN
BEVELING

De positie van de algemeen directeur is in de reglementen
verankerd. Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek met
de algemeen directeur plaats. De algemeen directeur heeft
regulier overleg met de voorzitter en rapporteert tijdens
bestuursvergaderingen.

De ALV wordt schriftelijk geïnformeerd over alle
belangrijke beleids en financiële zaken. De ALV heeft een
Financiële Commissie van Toezicht (FCT) aangesteld
die namens haar per kwartaal de financiële resultaten en
gang van zaken met het bestuur bespreekt. Waar nodig
rapporteert zij hierover aan de leden.Bij belangrijke
beleidsbeslissingen wordt de ALV
geïnformeerd en geraadpleegd.
Ten aanzien van deze onderwerpen worden de
wettelijke bepalingen gevolgd.

Het bestuur van RN volgt deze werkwijze:
Eenmaal per jaar wordt met de directie /
bureaumedewerkers een strategie en beleidsdag gehouden.
Hiernaast woont de algemeen directeur de
bestuursvergaderingen bij en bespreekt de elevante
onderwerpen met zijn team.
Per kwartaal heeft het bestuur een algemeen overleg met
de directie en bureaumedewerkers.
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No. 3
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NO. 3.1 LEDENGROEI
NO. 3.2 ERELEDEN & LEDEN VAN 			
VERDIENSTEN
NO. 3.3 SPORTPRIJZEN
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No. 3.2
ERELEDEN & LEDEN
VAN VERDIENSTEN
foto; Leon van Herwijnen

No. 3.1
LEDENGROEI
Één van de speerpunten
van Rugby Nederland is
ledengroei en behoud
van leden. Hiernaast een
overzicht van het verloop
van de ledenaantallen in
de afgelopen jaren.

			2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mannen 		

4529

4922

4961

5437

4307

5328

Vrouwen 		

582

707

728

785

692

874

Jeugd 			

3494

3868

4052

4135

4815

6636

*Peildatum;
31 december 2015

Totaal 			

8832

9497

9741

10357 10182 13267
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VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers in de rugby zijn onmisbaar. Zonder al
die bestuurders, commissieleden, scheidsrechters,
coaches, teammanagers, barpersoneel etc. 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 de verschillende Bondsonderscheidingen
uit.
HANS BRIAN
Op 18 juni 2016 is Hans Brian als nieuw Erelid
benoemd, Vanwege zijn grote verdiensten voor de
Nederlandse rugbysport heeft de Algemene
Ledenvergadering van Rugby Nederland het
erelidmaatschap aan Hans toegekend. De
rugbyloopbaan van Hans Brian begon in 1956 als lid
van AAC.

In 1959 debuteerde hij in het nationale team. Vanwege
een knie blessure moest hij in 1963 als speler stoppen.
Vanaf dat moment zette Brian zich met hart en ziel
in voor de rugbysport in waar hij kon van promoting
tot coaching en deed dat onder meer als sportdocent
op de universiteiten van Amsterdam
en Leiden.
In de jaren zestig was Hans Brian Bondscoach, maakte
hij lesmateriaal voor trainers en scheidsrechters
en vanaf 1969 was hij 2 jaar voorzitter van de
Nederlandse Rugby Trainers Vereniging.
Zijn meest bekende en mogelijke grootste bijdrage
aan de groei van rugby in Nederland leverde Hans
Brian als verslaggever voor o.a. De Telegraaf en NOS
Studio Sport. Hij schreef talloze artikelen voor
dag- en weekbladen en was vele jaren te beluisteren
als o.a. rugby commentator op radio en TV.
Ook is er de Hans Brian media award, welke hij
tijdens dezelfde ALV mocht overhandigen tijdens
aan RTL.
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Koen Bloemen jeugdspeler van het jaar foto; Leon van Herwijnen

No. 3.3
SPORTPRIJZEN
Naast de Bondsonderscheidingen worden er ook
verschillende eretitels uitgereikt. Personen die
hiervoor in aanmerking komen moeten voor
iedereen binnen en buiten de rugbygemeenschap
zichtbaar zijn en optimaal voldoen aan:
Karakter, Respect, Passie, Samenwerking, Trots en
Gedrevenheid.
De verschillende eretitels zijn:
• Rugbyer van het jaar
• Damesrugbyer van het jaar
• Jeugdspeler van het jaar
Op zaterdag 18 juni maakte de Commissie
Onderscheidingen en Predicaten van de Rugby Bond
bekend wie voor het rugby seizoen 2015 - 2016 in de
Spelers prijzen zijn gevallen.

RUGBYER VAN HET JAAR
de Commissie Onderscheidingen en Predicaten van
de Rugby Bond heeft Hugo Langelaan - R.C.’t Gooi
uitgeroepen tot rugbyer van het jaat
DAMES RUGBYER VAN HET JAAR
De Jeannette Bakker Plaquette werd dit jaar
uitgedeeld aan: Pien Selbeck - AAC en Nederland
sevens team
Pien Selbeck, die de langst gediende pilaar van de
Nederlands Team van de genomineerden is en deze
befaamde plaquette al in 2011 heeft gewonnen. Was
samen met meerdere keren genomineerde Joyce van
Altena en Asia Udding in een sterk gezelschap.
JEUGDSPRELER VAN HET JAAR
Koen Bloemen van R.C. ‘t Gooi is Jeugd Speler
van 2016 en winnaar van de Frans Henrichs Trofee.
Koen gaat volgend seizoen zijn kansen wagen in
Montpelier.
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NO. 4.1 COMPETITIE VERSLAG
NO. 4.2 BREEDTESPORT
NO. 4.3 OPLEIDINGEN

No. 4
COMPETITIE
&
BREEDTESPORT
Rugby
Nederland

FOTO SJM PHOTOGRAPHY

No. 4.1
COMPETITIE VERSLAG
COMPETITIE
• Afgelopen seizoen is relatief rustig verlopen,
geen lange periode vorst maar wel veel velden
afgekeurd door regenval.
• De verdeelde voorjaarsvakantie bij de jeugd was
erg lang waardoor deze groep langdurig niet
heeft kunnen spelen.
• Het U-18 kampioenschap in Portugal heeft
voor wat verschuivingen bij de Colts gezorgd
waardoor deze competitie niet vlekkeloos is
verlopen.
• De bekercompetitie voor teams uit de 3e en 4e
klasse is prima verlopen dat was niet het geval
bij de bekercompetitie tussen teams uit de 1e en
2e klasse, hiervoor hadden zich maar 5 teams
ingeschreven.
FINALES
• Bij de Dames en Heren waren de finales
een copy van seizoen 2014-2015 met als
overwinnaars RUS uit Utrecht bij de Dames en
Rugby Club Hilversum bij de Heren.
• De finale van de “Henri van Booven Beker” is
gespeeld tussen DSR-C 1 en LRC DIOK 2 waar
DSR-C een maatje te groot was voor het 2e team
van DIOK.
• De Plate finale van de “Henri van Booven
Beker” tussen combinatie Oysters / Ducks 2
en Castricum 3 is met 21-51 gewonnen door
Castricum 3.
• Bij de jeugd was het in alle finales erg spannend
met kleine uitslagen.
• Bij de Colts was het combinatieteam ’t Gooi /
Hilversum met 22-7 de meerdere van West.
• Bij de Junioren was het bijzonder spannend en
wisten de Junioren van Eemland in de laatste

•

seconden van de wedstrijd met 13-10 nipt te
winnen van de Junioren van Den Haag.
Bij de Cubs waren het de Hagenezen die met
een overwinning van 22-14 op de Bredase
Rugbyclub de beker konden opeisen.

SEVENS
• De Sevens zijn dit jaar anders verlopen dan
voorgaande jaren de Dames, Heren en Colts
hebben geen voorronde gespeeld terwijl de
Junioren en Cubs één voorronde hebben
gespeeld.
• De Heren en Colts zijn gespeeld op het NRCA
in Amsterdam terwijl de Dames, Junioren en
Cubs bij verenigingen waren ondergebracht.
• Alle uitslagen van de Sevens kunt u op te
website terug vinden via deze LINK.
Het Nationaal Mini Kampioenschap is gewonnen
door de Mini’s van Den Haag.
Gegevens en ranking van het NMK kunt u op te
website terug vinden via deze LINK.
KAMPIOENSCHAP
• Alle kampioenen van seizoen 2015-2016 vindt u
via deze LINK.
• Wij feliciteren de kampioenen met hun behaald
kampioenschap.
KOMEND SEIZOEN
• Tevens vindt u hier de gepromoveerde en
gedegradeerde teams van seizoen 2015-2016.
• De competitie zal in het seizoen 2016-2017
starten in het tweede weekeind van september.
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No. 4.2
BREEDTESPORT
Het is inmiddels bekend dat mede door het WK er
een flink aantal leden is bijgekomen, met name bij
de jeugd. Voor het eerst in de geschiedenis van het
Nederlandse rugby zijn er net zoveel jeugdleden als
seniorenleden. Beide aantallen schommelen rond de
6.500. Ongeveer vijf jaar geleden was slechts 1/3 deel
jeugdlid. Toch is een waarschuwing op zijn plaats.
Nu komt er meer nadruk op het behouden van leden.
Exacte cijfers zijn daar (nog) niet van bekend, maar
een flink aantal spelers stopt in het eerste jaar ook
weer met rugby. Het afgelopen seizoen zijn er aan
twee projecten veel aandacht besteed:
1. Get into Rugby (een initiatief van World Rugby)
2. Powerplan (inmiddels het derde jaar ingegaan
GET INTO RUGBY
Rugby Nederland werkt hard om dit project te laten
slagen. Er is een nieuwe wijze van telling in 2016 van
start gegaan, dus we kunnen niet de seizoencijfers
overleggen. Maar in 2016 zijn al meer dan 12.000
kinderen in aanraking geweest met dit prachtige
project.
Op dit moment zijn er 21 verenigingen actief met het
project. Het aantal is waarschijnlijk hoger, maar
21 verenigingen voeren vrij consequent de aantallen
in op de prachtige website (in het Nederlands) www.
irbgetintorugby.com Met een speciale inlogcode (aan
te vragen bij het Bondsbureau) kan een code worden
aangevraagd.

Foto: Rugby Nederland

World Rugby heeft de inspanningen van Nederland
gewaardeerd met het verstrekken van 10
materialensets. De meeste sets zijn inmiddels verloot
aan de verenigingen. Nieuwe sets zijn in aantocht,
want maandelijks ontvangt een vereniging een set.
José Miguel is als vertegenwoordiger van Get into
Rugby op bezoek geweest. Hij was met name te
spreken over de zelf ontwikkelde opleiding om rugby
te introduceren op school. De Nederlandse opleiding
wordt nu wereldwijd gegeven.
POWERPLAN
Het Powerplan is het derde en laatste jaar ingegaan,
maar zoals velen al zullen weten wordt er nog een
jaar aan vast geplakt om de doelstellingen te behalen.
In alle regio’s zijn roadshows gehouden. De
meeste roadshows waren druk bezocht, met
name de roadshow voor studenten in Utrecht.
Op één studentenvereniging na, waren alle
studentenverenigignen vertegenwoordigd.
Uit de rapportage blijken twee problemen de kop op
te steken:
1. Hoog gekwalificeerd kader
2. Arbitrage
Maar het is ook goed om de successen uit te lichten.
Verenigingen hebben immers door het bijna
faillissement van de bond zware tijden gekend.
Desondanks zijn de moeilijk te behalen doelstellingen
zoals voldoende jeugdteams en seniorenteams door
de meeste verenigingen behaald. Het is nu zaak
om met een plan van aanpak het tekort aan hoog
opgeleide trainers en voldoende
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COACHES
RUGBY COACH (1)
Introductie cursus
voor gymleraren en
ouders

WORLD RUGBY
RUGBY COACH (1)
Basisopleiding voor
startende trainers

RUGBY COACH (2)
Actieve trainers van
een team
WORLD RUGBY
RUGBY COACH (2)
Zelfstandige trainers
RUGBY COACH (3)
Ambitieuze trainer

RUGBY COACH (4)
Technisch
“directeur” van een
regio-verenigingacademie

WORLD RUGBY
RUGBY COACH (3)
selectie of
professionele trainer

No. 4.3
OPLEIDINGEN
Ook dit seizoen hebben veel verenigingen flink gebruik
gemaakt van het verschillende aanbod van opleidingen.
Daarbij gaan de opleidingen voor coaching en arbitrage
vrijwel gelijk op. Vanouds hadden we natuurlijk ook
weer de opleiding krachttrainer begeleider.

over vijf locaties was deze op jeugd gerichte opleiding
een mooi succes. Er zijn echter ook tegenvallers.
Zo is de medische opleiding First Aid in rugby nog
niet van de grond gekomen. We hopen met nieuwe
opleiders komend seizoen een start te maken.

ERKENNING
We zijn er trots op dat alle opleidingen zijn erkend
door het NOC*NSF en World Rugby. Alle opleiders
zijn gecertificeerd door World Rugby. Een kern van
opleiders is enorm actief geweest om aan de grote
vraag te voldoen.

OVERZICHT OPLEIDINGEN
Op de website is een nieuwe brochure opgenomen
waar alle opleidingen staan beschreven. Het is nog
niet voor iedereen even helder hoe de rangschikking
van de opleidingen in elkaar zit.
Voor de brochure ga naar www.rugby.nl – opleidingen
De opleiding Gamecoach staat niet in het overzicht.
Deze opleiding behandelt zowel coaching als
arbitrage voor de jongste jeugd.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
De nieuwe opleiding Gamecoach is goed aangeslagen
dit seizoen. Met maar liefst 75 deelnemers verdeeld
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No. 5.1
TOPSPORT HEREN XV
ORANJE U17
Heeft het afgelopen seizoen 5 wedstrijden gespeeld,
waarvan twee maal tegen België, welke beide werden
verloren. Daarnaast speelden ze ook tegen team
Vlaanderen, waar Oranje U17 veel sterker was. Een
wedstrijd die gelijk opging was de wedstrijd tegen
Boys of Wales, die nipt verloren werd. En als afsluiter
werd er een wedstrijd gespeeld tegen Sunshine Coast
Gramar uit Australië, welke dik gewonnen werd.
In het team waren 45 spelers geselecteerd, voor het
Oranje U18 team 2016-2017 wordt deze naar 35
teruggebracht.
ORANJE U18
Het onder 18 team van Jong Oranje heeft het
uitstekend gedaan op de European Rugby Trophy
Tournament in Portugal, waar ze als tweede eindigde
na een bloedstollende finale tegen Polen, welke met
9-8 door Polen werd gewonnen. Hierdoor hebben ze
zich helaas niet voor de Championship Competitie
voor het komend seizoen geplaatst.
In voorbereiding op dit toernooi speelde het
team 11 wedstrijden, waarvan één internationale
vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland.
Op de European Rugby Trophy waren 6 jongens
gescout om aan selectiedagen in Montpellier deel te
nemen.

ORANJE HEREN XV
De heren speelden in de European Nations Cup in
poule 1B en hebben zich goed weten te handhaven
in deze groep, waardoor ze het komend seizoen weer
in groep 1B mogen uitkomen.
De volgende wedstrijden werden gespeeld:
20/02/2016

België – NEDERLAND

32 – 8

19/03/2016

Moldova – NEDERLAND

22 – 13

30/04/2016

NEDERLAND – Polen

40 – 16

07/05/2016

NEDERLAND – Oekraïne

27 – 30

14/05/2016

Zweden – Nederland 		

23 – 25

Heren NL XIV, foto; SJM photography
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INTERNATIONALE SPELERS
Vanuit Rugby Nederland worden steeds meer relaties
aangegaan met clubs en colleges in het buitenland,
om daar spelers die in onze ‘development pathway’
zitten een kans te geven. Dit is de huidige situatie met
betrekking tot Nederlandse spelers in het buitenland:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 spelers gecontracteerd aan Montpellier Rugby
Club, Frankrijk (U20)
1 speler bij Western Province Academy ZuidAfrika(U20)
7 spelers bij Northwood College, Zuid-Afrika
(U18)
1 speler bij Sharks U20 team, Zuid-Afrika (U20)
1 speler bij at SACS College Zuid-Afrika (U18)
2 spelers bij Stamford College, Engeland (U18)
3 spelers bij London Scottish, Engeland (U20)
2 spelers bij Hartpury College (U20)

REGIONAL DEVELOPMENT DAYS
Ook dit seizoen zijn er weer 5 Regional Development
Days georganiseerd, waarbij de jeugdspelers die bij
de diverse Academies in ons land trainen op deze
dagen een centrale training ondergaan. Waarbij de
focus ligt op het ontwikkelen van techniek, tactiek
en andere activiteiten om de spelers beter te maken.
Daarnaast is er een grote focus op het kader van
onze sport en worden scheidsrechters en coaches
meegenomen in deze dagen om zichzelf verder te
ontwikkelen.
Over de 5 dagen verdeeld hebben meer dan 400
jeugdspelers meegedaan aan deze dagen, en daarnaast
meer dan 40 officials en coaches.
Heren NL XIV, foto; SJM photography
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No. 5.2
TOPSPORT LADIES 7’S
LADIES SEVENS ELITE SELECTIE 2014-2015
Technisch Directeur:		
Krijn de Schutter (tot 1 februari 2016)/Sascha Werlich (per 1 maart 2016)
Hoofd coach:			
Chris Lane (tot 1 november 2016)/Sascha Werlich (per 1 maart 2016)
Sevens Sepcialist:		
Richard van den Broek
Manager:			
Martijn Mol
Het mislopen van de OIympische kwalificatie aan het eind van het seizoen 2014-2015 heeft verstrekkende
gevolgen gehad voor het Ladies 7s programma. De budgetten vanuit NOC*NSF zijn gehalveerd en ook de
sponsorbijdrage van EY is flink afgenomen. Dit heeft directe gevolgen voor de inzet van personeel binnen
het programma. Krijn de Schutter heeft afscheid genomen van zijn positie als Technisch Directeur en het
contract van Chris Lane is niet verlengd. Sascha Werlich is in een gecombineerde functie aangesteld als
Head High Performance Dames waarin zij verantwoordelijk is voor de Dames 15s en Ladies 7s. Binnen het
Ladies 7s programma bekleed zij een gecombineerde functie van Technisch Directeur en Hoofdcoach. Het
programmamanagement is terug overgedragen van CTO Amsterdam aan Rugby Nederland.
Onder leiding van de nieuwe coach is het team in voorbereiding gegaan op de eerste ronde van het EK. Op 11
en 12 juni werd de eerste ronde gespeeld in het Russische Kazan. Hier werd een zevende plaats behaald.
Er zijn twee trainingsgroepen te onderscheiden in dit seizoen:
• Senioren selectie: bestaat uit 23 speelsters
• High Potential selectie: bestaat uit 23 speelsters tussen de 14 en 18 jaar.
De senioren selectie traint fulltime op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam. De High Potential selectie
traint ruim 12uur per week, waarvan minimaal 5 uur centraal.
LADIES SEVENS U18
Hoofdcoach:			
Ass coach:			
Manager:			

Sascha Werlich
Richard van den Broek
Erik van Wijnbergen

Het Ladies 7s u18 team is in voorbereiding op het EK u18. Deze vindt plaats op 10 en 11 september 2016 in
het Franse Vichy.

By Zoë Agasi,
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TEAM AROUND TEAM EXPERTS 2014-2015
Fysiotherapeut 		
Bas Besselink & Quintijn van der Roest (CURA Fysiotherapie)
Sportarts 			
Floor Kappelhoff (De Sportartsen Groep)
Kracht & Conditie trainer
Nicole Misseldine (CTO Amsterdam)
Diëtiste elite 			
Jessica van Nieuwkerk (CTO Amsterdam)
Expert prestatie gedrag
Vacant (CTO Amsterdam)
BELANGRIJKSTE WEDSTRIJDMOMENTEN
Mei 2016
Amsterdam 			
Amsterdam 7s 					
Juni 2016
Kazan, Rusland 		
Rugby Europe Women Grand Prix Series 		
Sept. 2016
Brive, Frankrijk 		
Rugby Europe Women Grand Prix Series 		
Sept. 2016
Vichy, Frankrijk 		
Rugby Europe European Championship u18 		
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2e plek
7e plek
n.n.b.
n.n.b.
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