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NEDERLANDSE RUGBY BOND

De organisatie
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.

missie

De NRB 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

Dat doet de NRB door zich krachtig in te zetten voor:

visie

- het uitdragen & behouden van de kernwaarden van rugby,
- het werven & behouden van leden,
- het versterken van verenigingen,
- het creëren van een topsportcultuur

Aangesloten bij:

FIRA-AER wordt Rugby Europe
Tijdens het jaarlijks congres van de FIRA dit jaar gehouden in
Split op 20 en 21 juni 2014 heeft de vergadering ingestemd
met de naamswijziging van FIRA-AER naar Rugby Europe.
Met deze naamsverandering hangt met een nieuwe en frisse
uitstraling samen dat terug te zien is in het logo.
www.rugbyeurope.eu
Ook heeft dit consequenties voor alle mailadressen. @firaaer-rugby.com wordt @rugbyeurope.eu.
Het @fira-aer-rugby.com adres zal nog
een jaar actief zijn.

integriteit

Kernwaarden
De “International Rugby Board” heeft de kernwaarden
geformuleerd die niet alleen onze sport typeren maar tevens
een leidraad zijn in het handelen van iedereen die bij de
rugbysport is betrokken. De “Nederlandse Rugby Bond”
beschouwt deze kernwaarden als onderliggend uitgangspunt
bij het formuleren van onze eigen missie en visie die
richtinggevend zijn bij het opstellen van het
Meerjarenbeleidsplan 2013-2016.

Integriteit is een centraal element binnen onze sport en komt voort uit eerlijkheid en sportiviteit.

Respect voor je medespelers, je tegenstanders, de arbitrage en iedereen die bij de sport is betrokken
is in rugby van het allerhoogste belang.

discipline
respect

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.

Kameraad

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.

plezier

Rugbyers delen passie en enthousiasme voor hun sport. Rugby geeft plezier en draagt mensen uit het
beste uit zichzelf te halen. In rugby gaat het om het tonen van karakter, om kracht en snelheid,
dynamisch handelen en onverzettelijkheid.
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De Commissie van Advies
Het bestuur bestaat momenteel uit minder leden door het vertrek van de penningmeester, voorzitter en het bestuurslid Dames 7’s,
daarnaast wordt geconstateerd dat statutair gezien de functies van secretaris en penningmeester niet samen mogen vallen. De besturing van
de bond moet anders, er is behoefte aan verandering. Het bestuur heeft tijdens de AV op 28 juni 2014 de benoemde Commissie van Advies
gepresenteerd, die de komende tijd gaat onderzoeken welke organisatiestructuur, bestuurlijk en operationeel, het beste aansluit bij de
huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de Rugbybond. Vervolgens zal deze Commissie haar advies op een Bijzondere Algemene
Leden Vergadering in november uitbrengen en zal het bestuur en de werkorganisatie van de NRB dan opnieuw worden vormgegeven.
De Commissie van Advies bestaat uit:
Raymond Mackaaij (voorzitter), Coen Potters, Michiel van Dijk, Maarten van Lokven, Erik Cornelissen en Joost Gielen.

Ad-interim Bestuur
Vanaf de AV op 28 juni 2014 werkt het Bestuur op Ad-interim basis. De Bijzondere Algemene Leden Vergadering staat gepland op 1
november 2014 en zal de structuur van het “nieuwe” bestuur worden besproken.
Peter de Graaf neemt op dit moment de taken als voorzitter waar en Frans Lambers die als penningmeester.

Nederlands Rugby ….
Leven Lang Rugby…
Vanaf het seizoen 2011-2012 richten wij ons op een aantal
speerpunten om nieuwe leden aan te trekken in het kader
van een Leven Lang Rugby. Onder deze noemer zijn we op
vele terreinen actief waarop men een leven lang plezier aan
het rugby kan beleven. Zo is er een stijging van het aantal
meisjes en dames te zien. Een aantal clubs is gestart met een
meisjesselectie van12 tot 15 jaar.
Wij hebben al eerder laten weten dat één van de peilers van
de NRB de stijging van het aantal leden is. Dit hebben wij
verder uitgewerkt in het Meerjarenbeleidsplan. De NRB is
verheugd dit effect nu al te zien.

Mannen
Vrouwen
Jeugd (M)
Jeugd (V)

2008
4863
597
2695
143

2009
5304
668
2711
186

2010
4529
582
3269
225

2011
4922
707
3600
268

2012
4961
728
3754
298

2013
5437
785
3705
430

Totaal

8530

8869

8832

9497

9741

10357

aantallen

© RC Wageningen tijdens Koningsdag

Op 15 mei 2014 stonden 10.663 actieve leden geregistreerd. Bovenstaande tabel treft u de ledengegevens van de afgelopen
jaren aan, peildatum 31 december.

© Enschedese Rugbyclub ‘69

© RC The Hookers JVB Jeugdtoernooi

Aanbevelingen Goed Sport Bestuur (1)
Aanbeveling

Onderwerp

Stand
van
zaken
Nederland (RN)

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.

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.

2

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

Voor de senioren selecties heeft RN een meer
jaren 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 .

3

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

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.

4

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

Het huishoudelijk reglement van RN geeft
duidelijk aan waar de beleidsmatige,
bestuurlijke, controlerende en uitvoerende
taken liggen.
Periodiek worden deze door het zittend
bestuur op effectiviteit beoordeeld en zondig
aangepast.
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 / zij werkt volgens het
reglement en de door het bestuur opgestelde
taakomschrijving.
Het bestuur volgt de in de statuten

1
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Aanbevelingen Goed Sport Bestuur (2)
Aanbeveling

Onderwerp

Stand
van
zaken
Nederland (RN)
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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.

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.

6

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.

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.

7

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

RN
heeft
een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

8

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.

Het bestuur van RN onderschrijft en hanteert
deze werkwijze.

9

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.

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

Aanbevelingen Goed Sport Bestuur (3)
Aanbeveling

Onderwerp

Stand
van
zaken
Nederland (RN)

10

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.
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.

Het bestuur van RN volgt deze werkwijze.

12

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

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.

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.

RN beschikt over de genoemde regelingen.
Ten aanzien van deze onderwerpen worden
de wettelijke bepalingen gevolgd.

11
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Eenmaal per jaar wordt met de directie /
bureaumedewerkers een strategie en
beleidsdag gehouden.
Hiernaast woont de algemeen directeur de
bestuursvergaderingen bij en bespreekt de
relevante onderwerpen met zijn team.
Per kwartaal heeft het bestuur een algemeen
overleg met de directie en
bureaumedewerkers.
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.

Ereleden & leden van verdienste
Vrijwilligers in de rugby zijn onmisbaar
Zonder al die bestuurders, commissieleden, scheidsrechters, coaches, teammanagers, barpersoneel etc. zou er geen
rugbywedstrijd gespeeld worden. De NRB koestert deze mensen die zich bijzonder en onbaatzuchtig verdienstelijk hebben
gemaakt voor de NRB en/of de rugbysport in het algemeen. Eens per jaar reikt de NRB de verschillende Bondsonderscheidingen
uit. Op dit moment telt de NRB 18 Ereleden en 25 Leden van Verdienste, waarvan de heer E.W.E Bicker en de heer L. van
Herwijnen beiden de titel Lid van Verdienste als Erelid mogen dragen. De gehele lijst kunt u vinden op de site van de NRB onder
http://www.rugby.nl/hall-fame/bondsonderscheidingen.
Tijdens de Algemene Vergadering van 28 juni 2014 heeft de NRB twee Leden van Verdienste bij de lijst mogen voegen.

Arnold Michel
Vanwege zijn grote verdiensten voor de rugbysport in het
algemeen, maar in het bijzonder voor zijn werk bij het
creëren van een optimaal sportklimaat rond de Nederlandse
herenselectie gedurende vele jaren heeft het bestuur van de
NRB Arnold Michel benoemd tot Lid van Verdienste van de
Nederlandse Rugby Bond. Gedurende vele jaren heeft hij zich
ingezet voor het Nederlandse rugby en representatieve
Nederlandse rugbyteams, waaronder bijna negen jaar als
teammanager van het Nederlandse herenvijftiental.
De commissie Onderscheidingen en Predikaten schrijft op de
oorkonde: ‘Oud-international Arnold Michel is een rugbyman
die de kernwaarden van het rugby in zijn hart draagt en die
die waarden wenst uit te dragen. Hij speelt daardoor binnen
de topsportomgeving van het Nederlandse rugby een
bewakende rol wat betreft het gedrag van de betreffende
sporters en een sterk aanmoedigende en eisende rol wat
betreft hun inzet.’

Willem Hendrik van Eck
Gedurende vele jaren heeft Willem van Eck zich in vele
verschillende functies ingezet als dienaar en promotor van de
rugbysport in Nederland. Het bestuur van de NRB heeft hem
tot Lid van Verdienste benoemd vanwege zijn grote
verdiensten voor de rugbysport in het algemeen, maar in het
bijzonder voor zijn werk bij de verhoging van het
rugbyniveau in Nederland. Zijn uitzonderlijke verdienste voor
het rugby is, volgens de commissie Onderscheidingen en
Predikaten, gelegen in het grote aantal ‘veldfuncties’ dat Van
Eck gedurende vele jaren heeft vervuld voor en bij de
Nederlandse Rugby Bond. Van Eck trainde, coachte en
begeleidde in de afgelopen decennia alle Nederlandse
jeugdselecties.
‘Daarbij en daarmee heeft hij zich onderscheiden als een
sportman die de overdracht van zijn kennis en enthousiasme
op jongere generaties als een belangrijke drijfveer heeft.’

Rugby sportprijzen
Karakter-Respect-Passie-Samenwerking-Trots-Gedrevenheid
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-Gedrevenheid
De verschillende eretitels zijn: Rugbyer van het Jaar, Jeugdspeler van het Jaar en Damesrugbyer van het Jaar.

Frans Henrichs Trofee

Leo van Herwijnen Trofee

Rugbyer van het Jaar 2014
Tijdens de Algemene Vergadering van 28 juni 2014 werd de
Leo van Herwijnen Trofee uitgereikt aan de Rugbyer van het
Jaar 2014. Huey van Vliet van de Haagsche RC liet de
genomineerden Vincent Grimbergen (LRC Diok) en Floris
Kieft (HRC) achter zich en werd uitgeroepen tot Rugbyer van
het Jaar 2014.
Huey van Vliet was het afgelopen seizoen verreweg de beste
speler van het Nederlands Heren vijftiental in de succesvolle
campagne van Nederland, met als hoogtepunt zijn optreden
tegen Malta. Behalve een speler die zijn taak in het veld
bovengemiddeld uitvoert en bijzonder hard werkt, is hij een
fantastische communicator en organisator die een grote
bijdrage leverde aan het Nationaal Kampioenschap van zijn
club.

Jeannette Bakker Plaquette

Damesrugbyer van het Jaar 2014
De winnaar van Damesrugbyer van het Jaar werd op zondag,
1 juni 2014 op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam
tijdens het NK 7’s bekend gemaakt. De Jeannette Bakker
Plaquette werd dit jaar uitgereikt aan Dorien Eppink,
speelster Nederlands Dames Sevens Team (RUS).
Volgens de beoordelingscommissie heeft Sevensinternational Eppink zich ontwikkeld tot een speelster van
wereldniveau. Die ontwikkeling heeft zij afgedwongen door
keihard te werken. Eppink is een perfectionist die veel
aandacht schenkt aan de beheersing van de speldetails. Haar
niet aflatende inzet op de trainingen heeft ze niet alleen
omgezet in zeer goede prestaties op het veld, maar hebben
ook een positieve invloed op haar medespeelsters. Zij loopt
daarmee voorop in het uitdragen van teamwaarden.

Runner-up Damesrugbyer van het Jaar
Pien Selbeck (Amsterdamse AC)
Joyce van Altena (RC Hilversum)

Jeugdspeler van het Jaar 2014
Aiden Scanlan van RC The Dukes ontving tijdens het NK 7’s
op 1 juni de zeer verdiende Frans Henrichs Trofee voor
Jeugdspeler van het Jaar 2014. Naast Aiden waren Jorg Koch
van RC Eemland en Tony Hoogenboom van Castricumse RC
genomineerd.
Aiden, aanvoerder van Nederland Onder 18 afgelopen
seizoen, wordt alom geprezen om zijn leiderschap, zowel op
als naast het veld. Hij leidt zijn team door voorop tegaan in
de strijd. Scanlan is een open flanker die altijd de eerste
tackle maakt, die bij vrijwel ieder ruck te vinden is en die
razendsnel kan omschakelen van verdediging naar aanval.
Hij belichaamt de gedachte dat hard trainen een
noodzakelijke voorwaarde is om de top te bereiken. Het mag
geen verbazing wekken dat Scanlan in de belangstelling staat
van buitenlandse topclubs.

COMPETITIE SEIZOEN 2013-2014
2013-2014
In contrast met seizoen 2012-2013 kende het afgelopen
seizoen een zachte winter. Ondanks het strakke programma
in sommige klassen heeft de competitie een goede doorgang
kunnen vinden. De ingeplande inhaalweekenden bleken het
aantal afgelastingen goed aan te kunnen en het spelen op
doordeweekse dagen is daardoor tot een minimum beperkt
gebleven.
Organisatorisch was het een bewogen jaar. Door het
uitvallen van Competitieleider Bart Janssens heeft het
managen van de Nederlandse Rugby competitie enige tijd
stroef
gelopen. Het aanstellen van Jos Roovers als Vervangend
Competitieleider heeft er echter voor gezorgd dat de
Nederlandse Rugby competitie 2013-2014 zonder grote
Herencompetitie
In de herencompetitie wisten de meeste Promovendi van
vorig seizoen zich dit seizoen prima te handhaven in een
klasse hoger. Opvallend is dat in zowel de Tweede Klasse
Noord als Zuid een tweede team promoveerde hierdoor zal
in het seizoen 2014-2015 vier verenigingen met hun tweede
team uitkomen in de eerste klasse.

Jeugdcompetitie
Ondanks wat perikelen rond de competitie van de colts heeft
de gehele jeugdafdeling een volledige spannende competitie
verloop gehad met op de finaledag op 10 mei 2014 alle
finales in Cup en Plate voor Colts, Junioren en Cubs. Dit
resulteerde in een drukke maar spannende en gezellige
rugbydag.

Wederom was de finale van de Ereklasse een spannende
wedstrijd die net als vorig jaar in de laatste seconde van de
verlenging werd beslist. De Haagsche RC 1 mag zich
Landskampioen 2013-2014 noemen.

Er zijn dit jaar wederom drie TBM dagen georganiseerd op
meerdere locaties in het land. Het groeiende jeugdrugby in
Nederland wordt gekenmerkt door steeds groter wordende
TBM bondsdagen. Dit jaar speelde maar liefst 37
turventeams, 44 benjaminteams en 40 miniteams mee op de
TBM bondsdagen.

Damescompetitie
De finale van de dames competitie was een kopie van het
jaar 2012-2013 met nagenoeg dezelfde uitslag en winnaar.
RUS 1 mag wederom landskampioen 2013-2014 noemen.
De NRB Sevens Series zijn afgelopen seizoen in een nieuw
jasje gestoken. Waar voorheen vier kwalificatietoernooien
werden gespeeld, werden de toernooien dit jaar opgedeeld
in twee events en twee kwalificatietoernooien. Tijdens de
events konden ook buitenlandse teams en invitatieteams
deelnemen en was ook het Dames VII Developmentteam
aanwezig. Tijdens de twee kwalificatietoernooien konden
alleen Nederlandse verenigingen meedoen en werd er

Op zaterdag 22 maart zijn de NK voor mini’s gehouden bij RC
Octopus in Uden. 16 teams streden om het
landskampioenschap bij de Mini’s. De Haagsche RC mocht
zich na een
spannend toernooi landskampioen noemen.

Sevens
Het Nederlands kampioenschap Sevens op 31 mei voor de
Junioren en Cubs en op 1 juni voor de Colts, Senioren Dames
en Heren was mede door het fraaie weer een succes. Bij
zowel de senioren als bij de jeugd werden er op verschillende
plekken in het land voorrondes gespeeld. Op de finaledag
speelden 16 Herenteams, acht Damesteams, acht
Coltsteams, 16 Juniorenteams en 16 Cubsteams om het
landskampioenschap.

Bekercompetitie
Ook dit jaar zijn er weer 2 Bekercompetities gespeeld, de
Henri van Booven Cup met totaal 12 teams en de Henri van
Booven Plate met 22 teams. Na drie bekerrondes waren de
finalisten bekend. De finales zijn gespeeld op 16 maart 2014
in Amsterdam.

TOPSPORT / SELECTIES
Nationale selectie U16
De selectie U16 nam deel aan het FIRA kamp in Luik, België.
Tijdens het kamp kregen onze spelers gedurende vier dagen
training van coaches uit België, Luxemburg en Nederland.
Deze coaches werden aangestuurd door de Franse coach
Jean Bidal.
Vijf Nederlandse coaches en vier Nederlandse referees
werden eveneens in de gelegenheid gesteld om
internationale ervaring op te doen door te trainen met een
Italiaanse referee coach en ze werden aangesteld als referee
Nationale selectie U17
Onze U17 nationale selectie speelde hun eerste
internationale toernooi tijdens het crossborder toernooi in
Vallodaslid in Spanje. Met de onderstaande uitslagen
bereikte zij de derde plaats
02-04-2014

Portugal – Nederland

22-10

05-04-2014

Zwitserland – Nederland

0 – 30

Nationale selectie U18
In 2014 speelde onze U18 nationale selectie in de Europese
Kampioenschappen in Polen.
Door de onderstaande wedstrijden eindigden zij op de 7e
plaats waardoor handhaving in Divisie A werd veiliggesteld.

Heren XV nationale selectie
De Nationale Heren XV selectie is in 2014 ongeslagen
gepromoveerd in de European Nations Cup 2012-2014.
Op 12 april 2014 speelde Nederland de laatste wedstrijd van
dit seizoen tegen Kroatië en won ook deze wedstrijd met 45
– 13 en is daardoor ongeslagen gepromoveerd naar de ENC
Cup Poule 1B.
De andere wedstrijden die Nederland gespeeld heeft zijn:
09-11-2013

Nederland - Litouwen

34-25

10-12

16-11-2013

Zwitserland - Nederland

20-20

46-7

05-04-2014

Malta - Nederland

10-33

12-04-2014

Nederland - Kroatië

45-13

12-04-2014

Spanje – Nederland

33-26

15-04-2014

Nederland – Duitsland

18-04-2014

Tsjechië - Nederland

Spelerskaarten
Gemoderniseerde spelerskaarten
Dit seizoen zijn de spelerskaarten sterk gemoderniseerd. De
oude kartonnen kaarten zijn ver vangen door plastic
creditcards. Hiermee is een eind gekomen aan het elk
seizoen opnieuw verzamelen van pasfoto’s en het plastificeren van kaarten.
Het enige waar clubs voor moeten zorgen is het uploaden
van de pasfoto’s in het ledenadministratiesysteem
(Erugby). Omdat de nieuwe spelerskaarten tot vijf jaar
geldig zijn, hoeft niet elk seizoen van elke speler een nieuwe
pasfoto aangeleverd te worden. Het is zelfs mogelijk om de
verantwoordelijkheid voor de upload bij de individuele
speler te leggen.
Hierdoor is de werkdruk voor de clubfunctionarissen die zich
met de spelerskaarten bezig houden sterk verminderd.

Club on the Net
Op het bondsbureau heeft het nieuwe productieproces ook
geleid tot een efficiëntieslag. Tot en met seizoen 2012-2013
was een bondsmedewerker minimaal een middag per week
bezig met het printen, sorteren en versturen van de kaarten.
Bovendien waren de faciliteiten op het bondsbureau niet
optimaal voor het productieproces. Vanaf dit seizoen is de
productie volledig uitbesteed aan onze partner Club on the
Net. Dit bedrijf is de leverancier van Erugby en staat dus met
beide benen in de processen rondom lidmaatschap en
spelerskaarten.

Erkenning
Ook dit jaar zijn de opleidingen onder de loep genomen.
NOC/NSF controleert om de drie jaar de verschillende
opleidingen. Vorig jaar was Rugby Oefenmeester 3 reeds
goedgekeurd. Dit jaar waren de opleidingen op niveau 1 en 2
aan de beurt. De opleidingen kregen een positieve audit. In
de praktijk betekent dit een dubbele waardering: naast NOC/
NSF zijn de opleidingen ook gecertificeerd door de IRB.

Uitdagingen
Terugkijkend is de NRB tevreden met de uitrol van de nieuwe
kaarten. Aan het begin van het seizoen waren er nog enkele
kinderziektes. Dit leidde onder andere tot vertraging in de
levering van kaarten, het printen van dubbele kaarten en de
distributie van kaarten van niet-speelgerechtigde spelers. In
harmonieuze samenwerking met Club on the Net en de clubs
zijn de korte termijngevolgen voldoende ondervangen en zijn
er goede stappen gemaakt om het proces structureel te
verbeteren.
Daarnaast zijn de nieuwe kaarten een stuk minder
fraudegevoelig. De praktijk was dat voornamelijk in de
jeugdcompetities en de lagere seniorenklassen niet alle clubs
hun kaarten plastificeerden en van een pasfoto voorzagen.
Dit leidde ertoe dat spelers op andermans kaarten speelden.
Dit is met de huidige kaarten een stuk lastiger geworden,
omdat spelerskaarten alleen worden afgegeven als voor de
speler een pasfoto is ge-upload. Bovendien kunnen gegevens
en foto’s niet meer gewijzigd worden op een gedrukte
spelerskaart.

Samenvattend
Samenvattend zijn de nieuwe spelerskaarten een mooi
product geworden, met als voornaamste voordeel de
verlichting van de werkdruk bij verenigingen en het
bondsbureau. Daarnaast is de kaart minder fraudegevoelig.
De volgende stap is het verder digitaliseren van de
competitie administratie waardoor fysieke kaarten op
termijn vervangen kunnen worden door digitale
oplossingen.

Opleidingen
Aantal deelnemers voor rugby-opleidingen blijft ongekend
hoog
Verenigingen onderschrijven het belang van gekwalificeerd
kader. Het Denis Powerplan is daarbij een belangrijke
katalysator. Er worden veel opleidingen op locatie
aangeboden (zie aantallen).
Onmisbaar zijn de opleiders. We hebben in Nederland
relatief veel opleiders, zowel voor krachttrainers,
scheidsrechters als coaches.
Minder bekend is de nieuwe tak bij opleidingen: de medische
tak. Ook hier mochten we een nieuwe opleider
verwelkomen en dus ook nieuwe opleidingen op het gebied
van blessurepreventie.

Financiën
De inzetbaarheid van de opleiders staat echter onder grote
druk. Door de financiële problemen bij de NRB krijgen de
opleiders hun vergoeding niet tijdig uitbetaald. Ook op
andere gebieden speelt het gebrek aan financiële middelen
een belangrijke rol. Denk daarbij aan het ontbreken van
voldoende middelen (beamer, computerapparatuur, spelmateriaal) en het verbreden van de rugbykennis
(stages, clinics, elektronische leeromgeving).
Voor opleidingen is het gebrek aan financiële middelen extra
wrang, omdat de opleidingen de NRB nagenoeg niets kosten
vanwege de subsidies (NOC/NSF en Internationale Rugby
Bond) en de eigen bijdragen.

Uitdagingen
Eén van de doelstellingen voor dit seizoen was het
slagingspercentage verhogen bij de opleidingen op niveau 2
en 3. Het percentage voor het aantal geslaagden is weliswaar
met 8% verhoogd, maar ligt nog iets onder de doelstelling.
De doelstelling is om 2/3 van het aantal deelnemers op
niveau 2 en 3 te laten slagen, vooralsnog ligt dat percentage
op 58%.
Een verschil met 2013 is wel het aantal deelnemers dat een
Rugby Oefenmeester 2 opleiding volgt. Dat aantal is bijna
verdubbeld.

Erkenning
Ook dit jaar zijn de opleidingen onder de loep genomen.
NOC/NSF controleert om de drie jaar de verschillende
opleidingen. Vorig jaar was Rugby Oefenmeester 3 reeds
goedgekeurd. Dit jaar waren de opleidingen op niveau 1 en 2
aan de beurt. De opleidingen kregen een positieve audit. In
de praktijk betekent dit een dubbele waardering: naast NOC/
NSF zijn de opleidingen ook gecertificeerd door de IRB.

Opleiders
De IRB heeft Nederland als eerste land gegund om
zelfstandig de Educator cursus te geven. Samen met de
Belgen werd in Roosendaal onder leiding van Johnny
Meersman (België) en Sean Mallon de opleiding aan vier
Belgen en vijf Nederlanders gegeven. Ed Oscam en de
sportorganisatie Aleco waren samen verantwoordelijk voor
de uitstekende organisatie.
Na afloop konden we vier Nederlandse Educators
verwelkomen: Cees Blok en Dirk Heuff voor de officials en

De volgende zeven opleiders waren actief voor arbitrage:
Cees Blok, Kees Blaas, Dirk Heuff, Jet Schmutzer, Duncan Forsyth, Joop Zandvliet, en Sean Mallon.
Op het gebied van Strength & Conditioning hebben we twee opleiders:
John Kenbeek en Richard van den Broek.
Op het gebied van blessurepreventie (Medical Educator):
een nieuwe Educator Wesley Koehl

opleiders

De volgende elf opleiders voor coaches waren dit jaar actief voor de NRB:
Kees Eskes, Dominique Danton, Obbe Winkels, Rob Burgers, Sascha Werlich, Joost Kuppens, Frank van den Heuvel,
Gareth Gilbert, Adri van der Plas, Krijn de Schutter en Eric Voet.

Tot slot zijn er inmiddels twee IRB trainers actief.
De naam doet misschien vermoeden dat het coaches betreft met een IRB diploma. Maar een officiële IRB-trainer is
de trainer van de Educators. Sean Mallon is dat namens de scheidsrechters en Eric Voet is dat namens de coaches. In
de praktijk betekent dit dat de NRB volledig selfsupporting is. Vanaf het basisniveau tot de gevorderden kunnen we
de opleidingen zelfstandig draaien.

Coachesopleidingen
Het aantal opleidingen is weer enorm. Van 1 januari 2014 tot
23 oktober 2014 zijn er 21 opleidingen gegeven.
13 opleidingen op niveau 1
6 opleidingen op niveau 2
1 opleiding op niveau 3
1 opleiding op niveau 4
De toename op niveau 2 is belangrijk. Als we hier het
slagingspercentage kunnen verhogen, dan kunnen we een
belangrijke kwalitatieve slag maken.
Het aantal deelnemers op niveau 3 is al jaren vrij stabiel. Dit
jaar startte de zevende opleiding op niveau 3.

De workshops worden voor het eerst dit jaar gecombineerd
met de RTC’s voor junioren. Een formule die goed lijkt aan te
slaan.
De trainers op niveau 3 zien we op de hogere niveaus
doorstromen. Dit is vooral bij de ereklasse goed zichtbaar.
Vijf jaar geleden was er nog maar één trainer vanuit de
opleidingen actief in de ereklasse, nu is dat aantal inmiddels
gestegen naar zeven! Meer dan de helft van de verenigingen
hebben maken dus gebruik van Nederlands kader.
Opleiding op niveau 4 werd net als vorig jaar met andere
sportbonden georganiseerd. Tijmen Vader en Sven Bulens
zijn de deelnemers aan deze pittige opleiding.

Krachttraining en blessurepreventie
Ook dit jaar is er weer een opleiding gegeven voor begeleider
van krachttraining. Daarnaast heeft John Kenbeek ook een
flink aantal workshops krachttraining gegeven voor de
trainersopleidingen op niveau 2 en 3.
Nog dit jaar hopen we de eerste cursus te mogen aanbieden
op het gebied van blessurepreventie.

Arbitrage
Het aantal opleidingen ten opzichte van vorig jaar is vrijwel
gelijk gebleven. Alleen voor de opleidingen voor
grensrechters is een spectaculaire groei van meer dan 100%.
De IRB 1 opleiding voor scheidsrechters (niveau 2) is in alle
regio’s gegeven. Het is belangrijk om de arbitrage regionaal
te verspreiden.
De IRB 2 opleiding is vooral in trek geweest bij enkele jonge
talentvolle scheidsrechters. Ook deze ontwikkeling is in
meerdere opzichten belangrijk:




Topscheidsrechters beginnen jong
Het imago van scheidsrechters wordt steeds
positiever
Lange loopbaan in arbitrage verhoogt de kwaliteit

Arbitrage internationaal
Mike Hoyer, James McPhail en Gert Visser waren
internationaal actief, met als hoogtepunt het leiden van de
wedstrijd Roemenië tegen Spanje. Deze wedstrijd verliep
voor dit
arbitrage trio probleemloos.
Minder bekend zijn de zogenaamde commissioners. Zij
moeten bij internationale wedstrijden toezien op een eerlijk
en veilig verloop van de wedstrijd. Sean Mallon, Kees Blaas
en Eric Voet mochten op

In de nabije toekomst hopen we meer scheidsrechters te kunnen uitzenden naar de districten Cornwall en Devon
(zie Unity Project bij verenigingsondersteuning).

Ontwikkelingen
In 2015 introduceren we een nieuwe opleiding: wedstrijd-coach. Het idee is afkomstig van de RFU (zie Unity Project). Deze
opleiding is bedoeld voor actieve ouders, startende trainers en scheidsrechters. Op deze dag zal een combinatie van arbitrage,
coaching en blessurepreventie worden gegeven. De inhoud is gericht op onze jeugd tot en met 13 jaar.

De opleidingen voor coaches worden verder aangepast. Zo zal de IRB 1 opleiding verhuizen naar Rugby Oefenmeester 2 en IRB
2 zal verhuizen naar Rugby Oefenmeester 3. De IRB opleidingen worden dus opgewaardeerd. Rugby Oefenmeester 1
(introductie) zal een echte aanvangsopleiding worden, vooral bedoeld voor startende rugbyers. We zien dat bij opleiding 1 de
vaak twee groepen zijn vertegenwoordigd: startende rugbyers en startende trainers.
De opleidingen vanaf niveau 2 worden ondersteund door de Elektronische Leer Omgeving (ELO). De ELO zal worden aangepast
en het lidmaatschap moet in 2015 separaat worden betaald. De kosten worden aangepast, gebaseerd op het niveau.

De IRB heeft op haar website www.irbpassport.com een enorm scala aan geweldige producten op het gebied van coaching,
arbitrage en gezondheid. Deze producten vormen een belangrijk onderdeel van alle opleidingen.

Verenigingsondersteuning
Op basis van de toename van het aantal (jeugd)leden zou je kunnen concluderen dat het goed gaat met de rugbyverenigingen.
Toch hebben verenigingen het vaak nog moeilijk. De problemen passeren met enige regelmaat de revue, toch nog even een
opsomming:




Toename van financiële druk, gemeenten bezuinigen, accommodatiekosten gaan omhoog
Meer eisen vanuit “de consument”. Een vereniging moet tegenwoordig meer bieden dan alleen maar de rugbysport.
Bestuurlijk kader moet van vele markten thuis zijn. Denk hierbij aan het oplossen van conflicten, inspringen op nieuwe
ontwikkelingen in de media, het uitzetten van een degelijk vrijwilligersbeleid, aansturen van technisch kader en het
creëren van een veilig sport klimaat.

Een beetje tegen de stroom in, presteren de rugbyverenigingen goed. We zien een toename van het aantal jeugdleden bij
regio’s die van oudsher moeite hebben rugbyjeugd aan zich te binden. Veel verenigingen voeren een actief beleid om te
voldoen aan de vijf pijlers van het Powerplan (zie Powerplan).
Vooral de kleine en de startende verenigingen blijven kwetsbaar. Er is veel ondersteuning mogelijk, maar het juiste loket
vinden is al een kunst op zich. De overheid grossiert in subsidiemogelijkheden (ZonMw) maar een aanvraag vraagt veel tijd en
doorzettingsvermogen. De lokale instanties zoals de gemeente en de sportservice bureaus hebben soms prima producten op
de plank, maar door de grote hoeveelheid is het een hele klus om het overzicht te behouden. En dan is er natuurlijk de NRB.
Ook wij denken een paar prachtige producten te kunnen aanbieden. In 2014 is daar behoorlijk gebruik van gemaakt en we
hopen dat in 2015 te kunnen voorzetten.

Less is more
De NRB richtte haar aandacht op twee belangrijke projecten:



Denis Powerplan
Get into Rugby Project (voorheen Rugby Stars)

Het Denis Powerplan maakt verenigingen op vijf gebieden
sterker: coaches, scheidsrechters, aantallen jeugd en
senioren en de accommodaties. Op de BALV van 1 november
zal aan de verenigingen een recent overzicht worden
gegeven. Het aantal groene vakjes is behoorlijk gestegen
over de gehele linie. Zorgenkindje blijft voor veel verenigingen de arbitrage. Heel waardevol zijn de verschillende
initiatieven van verenigingen om het arbitragegat te dichten.
Groot voorbeeld is de Haagsche RC, die een speciaal
arbitrageweekend hebben georganiseerd. Maar ook kleine
verenigingen zoals de Big Bulls (die overigens wel hard aan
het groeien zijn) ontplooien op arbitragegebied prima
activiteiten.
Steeds meer verenigingen kloppen aan voor advies. Ook
verenigingen die moeilijk in het plaatje van het Powerplan
passen (RUS), zijn toch in gesprek met de NRB om aan de
eisen te voldoen.
Slechts enkele verengingen hebben niets van zich laten
horen. Maar gelukkig staat dat in geen verhouding tot de
actieve verenigingen.

Leden
Doel
Product
Leverancier
Ervaring
Bron
Contact

meer leden
Meer Leden in Kortere Tijd
Sport Service Nederland
13 rugbyverenigingen uit Noord , Oost en Zuid
www.sportservicenoordholland.nl
Eric Voet

Leden
Doel
Product
Leverancier
Ervaring
Bron
Contact

Meer jeugdleden
Rugbystars
Nederlandse Rugby Bond
25 rugbyverenigingen gebruiken Rugby Stars
www.rugby.nl
Eric Voet

Leden
Zie informatie

“Get into Rugby”

vrijwilliger

Meer vrijwilligers
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd
Sport Service Nederland
>150 sportverenigingen—resultaat 100% beoogde aantal = behaald
www.sportservicenoordholland.nl
Eric Voet

teams

Bestuur
Doel
Product
Leverancier
Ervaring
Bron
Contact

jeugdteams

Sterker bestuur
Programma: Besturen met een visie
Bureau Koereigen
14 rugbyverenigingen uit Midden en West Nederland
www.koerseigen.nl
Anneke Sliedrecht

jeugd

Bestuur
Doel
Product
Leverancier
Ervaring
Bron
Contact

bestuur

De NRB zet de producten nog even op een rijtje:

Scheidsrechters - Opleidingen
Doel
meer/ betere scheidsrechters
Product
opleidingen 1 t/m 4
Leverancier
Nederlandse Rugby Bond
Ervaring
7 jaar 769 grens– en scheidsrechters opgeleid
Bron
www.rugby.nl
Contact
Eric Voet - Sean Mallon

opleiding
opleiding

Trainers/Coaches - Opleidingen
Doel
meer/betere trainer/coaches
Product
Opleidingen 1 t/m 4
Leverancier
Nederlandse Rugby Bond
Ervaring
7 jaar rijkerkende opleidingen (1211 trainers opgeleid in 7 jaar)
Bron
www.rugby.nl
Contact
Eric Voet

Get into Rugby – www.irbgetintorugby.com
Bijna gelijktijdig met het Rugby Stars programma introduceerde de IRB het
ledenwervingsprogramma: Get into Rugby.
Aanvankelijk hielden we vast aan ons eigen programma. Maar de middelen van de IRB
zijn natuurlijk vele malen groter en al spoedig bleek dat het webbased programma van de
IRB vele voordelen biedt. Het is een geweldig programma dat qua opzet bijna niet
verschillend is van RugbyStars. Ook zij onderkennen een zogenaamde Try – Play en Stay
fase.
Op de prachtige website www.irbgetintorugby.com staat het programma duidelijk
uitgelegd (in het Nederlands). Eenvoudige oefeningen zijn uit te printen op PDF-formaat en videoclips laten zien hoe je de
rugbysport op clubs, scholen en andere instanties introduceert. Door middel van een administratieprogramma worden de
aantallen deelnemers aan het programma in kaart gebracht. Inmiddels hebben 32 Nederlandse rugbyclubs een code ontvangen
en kunnen ze het programma starten. Stagiair Vinny Voets is bezig om nog meer clubs enthousiast te maken.

jeugd

Het programma wordt ook door leerkrachten gebruikt om de rugbysport op scholen te introduceren. Eind november 2014 zal
voor de clubtrainers een bijeenkomst plaatsvinden om het project toe te lichten.

Nieuwe ontwikkelingen, onder meer het Unity project
De wereldkampioenschappen rugby worden in 2015 in Engeland georganiseerd. De Engelse rugby bond (RFU) wil graag alle
landen in Europa betrekken bij dit WK. Dat doen ze door districten te koppelen aan een land. Devon en Cornwall zijn
toegewezen aan Nederland.

De RFU stelt een geldsom beschikbaar om noodzakelijke projecten uit te voeren. Naast keiharde munten zullen de
vertegenwoordigers van de twee districten ook hun expertise delen op verschillende gebieden.
De NRB zal onder meer ondersteuning aanvragen voor de volgende onderwerpen:






Opleiding gamecoach – een opleiding gericht op ouders die de beginselen willen weten van coachen en fluiten
Nieuwe doelgroep dient zich aan (de guppen of muggen worden ze genoemd) rugbyers jonger dan zes jaar. Hoe gaan
we die groep aan ons binden
Expertise voor het Nationaal Training Center (NTC). Hoe begeleiden we talenten? Uitwisseling van coaches
Stage mogelijkheden voor talentvolle scheidsrechters
Ondersteuning (ook in ponden) voor de selecties

Het project bevindt zich nog in een pril stadium, maar zal in 2015 officieel van start gaan.

