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door COVID-19 en waarin maar een paar competitiewedstrijden

samenwerkingsverband aangegaan met Nederland Sport,

strategische doelstellingen op het gebied van het vergroten

van de projecten die via Nederland Sport is opgestart is de

verwezenlijken.

en wedstrijdsoftware. We hebben ook onze nieuwe website

Het dames- en herenteam kwamen dit seizoen ook in

sterke relaties met World Rugby en Rugby Europe en het

de Women’s Championship 2019/2020 in en tegen Spanje.

aan Rugby Europe commissies. Michiel van Dijk is voorzitter

COVID-19 restricties, blessures en een zeer sterk Spaans

Acda gaat een nieuwe termijn in als lid van de “Women’s

nog onervaren team kan bouwen op talent en zich daarmee

Committee”. Deze functies zijn voor de komende vier jaar en

speelden de promotiewedstrijd in en tegen België om een

2020-2021 aan. Een seizoen dat helaas gedomineerd werd
gespeeld konden worden. Het was een uitdagende tijd en ik

denk dat we dankbaar mogen zijn dat in een tijd waarin we te
maken kregen met lockdowns en de avondklok, de jeugd de
gelegenheid kreeg om te blijven trainen.

online rugby van hoge kwaliteit te bieden, zodat we onze

een shared service organisatie voor sportorganisaties. Een

van de bekendheid en het bereik van de rugbysport kunnen

implementatie van een nieuw ledenadministratiesysteem

gelanceerd. Rugby Nederland heeft verder gebouwd aan

actie waarbij de dames hun laatste wedstrijd speelden in

afgelopen jaar zijn er drie vertegenwoordigers toegevoegd

Helaas door de combinatie van de voorbereiding met de

geworden

Annelies

team, hebben de dames verloren. Positief is dat dit jonge en

Committee” en ikzelf ben lid geworden van de “Rugby

kunnen voorbereiden op het komende seizoen. De heren

laten de ontwikkeling van Rugby in Nederland zien.

plek in de Championship. Deze wedstrijd was meerdere keren

De clubs waren creatief in de manier waarop zij contact hebben

2020 betekende ook het einde van ons lange termijn

werd er gewonnen met 21-23, en met deze geweldige prestatie

hebben geboden. Ook zijn er, nadat er versoepelingen waren

we hebben bereikt in de afgelopen jaren. Het strategisch

competitie is al begonnen en daarom is de eerste uitdaging

input van een werkgroep bestaande uit bestuursleden,

heren veel succes met de komende wedstrijden.

een goede samenwerking die eindigde met een feedback

De Europese kampioenschappen van U20 en U18 van 2021

graag benadrukken en dat is de regionale opzet. Eerder

proberen deze opnieuw te plannen in oktober/november 2021.

meer ondersteuning te bieden van de bond naar de clubs.

Eind 2020 is Hein Kriek, door de impact van COVID-19, helaas

informatie verloopt efficiënter.

kunnen zijn. Ik wil Hein persoonlijk bedanken voor zijn inzet

informatie te delen. Naast onze eigen online meetings zijn we

Toch is er dit seizoen gelukkig wel gespeeld. Onder de strenge

Net nu het seizoen ten einde loopt, wil ik ook Kristof Vanhout

houden en zo ook de Algemene Ledenvergadering. Hoezeer

in april van start gaan met de Ereklasse Voorjaarscompetitie.

Nederland. Kristof komt ons versterken vanuit België en heeft

voor de wedstrijd van de Oranjeheren XV. Tien van de zestien

level 3 coach. Ik heet Kristof van harte welkom en wens hem

Rugby Nederland heeft in het afgelopen anderhalf jaar
als doel gehad de clubs en spelers zoveel mogelijk te

ondersteunen door voortdurend te communiceren over de

veranderingen in de protocollen, financiële steun, ideeën voor

training en opleidingsmogelijkheden. Het was positief om te
zien dat clubs, vrijwilligers en rugbyers flexibiliteit, solidariteit

en teamwork hebben getoond om deze crisisperiode te
doorstaan.

gehouden met hun leden en de leden allerlei perspectieven
aangekondigd, meteen kansen benut en voor de jeugd

wedstrijden in de regio georganiseerd. Het is tijd om vooruit te

kijken en ons te richten op het komende seizoen 2021-2022,

waarin we hopen op een normaal seizoen. Ik zou graag van
de gelegenheid gebruik willen maken de clubs te stimuleren

zich voor te bereiden op een geweldig seizoen en hun leden te
motiveren terug te komen naar de club, we hebben immers
het contact allemaal zo erg gemist.

Net zoals bijna iedereen zijn wij ons ook meer bewust geworden
van de online-mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en
er ook in geslaagd succesvolle online-regiobijeenkomsten te
het ook voordelen heeft om veel online te kunnen doen,

denk ik dat we ook tot de conclusie zijn gekomen dat fysiek

samenkomen niet vervangen kan worden als het gaat om
effectieve communicatie.

Het afgelopen jaar is er weinig rugby gespeeld, maar achter

de schermen is Rugby Nederland niet alleen bezig geweest
2

het bouwen aan de toekomst. Eerder dit jaar zijn we een

van

de

“Disciplinary

Committee”,

uitgesteld naar eind mei 2021. In een fantastische wedstrijd

strategisch plan en gaf ons de kans te kijken naar wat

promoveerden de Oranjeheren naar de Championship. Deze

plan 2021-2024 is het resultaat van veel inspanningen en

voor de heren een uitwedstrijd in Georgië eind juni. Ik wens de

bondspersoneel

en

clubvertegenwoordigers.

er
ed
i

sporten in Nederland. Het plan voor de lange termijn is om

M

met het managen van de COVID-19 situatie, maar ook met

An
dr
ew

Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag van het seizoen

th

VOORWOORD

Het

was

sessie tijdens de regiobijeenkomsten. Ik wil één initiatief

dit jaar hebben we regiocoördinatoren geïntroduceerd om
De communicatielijnen zijn korter en de overdracht van

zijn helaas uitgesteld vanwege COVID-19 en Rugby Europe zal

teruggekeerd naar Zuid-Afrika om dichter bij zijn familie te

en harde werk tijdens zijn korte periode bij Rugby Nederland.

voorwaarden van de overheid en het NOC*NSF mochten we

verwelkomen als de nieuwe technisch directeur voor Rugby

Deze competitie mocht plaatsvinden ter ondersteuning

een schat aan rugbykennis en is ook World Rugby Educator en

ereklasse teams begonnen aan deze competitie, later

succes met deze nieuwe uitdaging.

livestream bekeken worden. Deze livestream was onderdeel

Met vriendelijke groet,

een online sportplatform voor een aantal verschillende

Directeur Rugby Nederland

sloten er nog drie teams aan. De wedstrijden konden via een
van een pilot die werd uitgevoerd samen met Eyecons,

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

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

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

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

Missie.

Rugby de
aantrekkelijkste
teamsport in
Nederland maken.

RESPECT

DISCIPLINE

KAMERAADSCHAP

Rugby Nederland is een

vereniging met volledige

Foto door Dennis van de Sande

rechtsbevoegdheid met statutaire

zetel in de gemeente Amsterdam,

kantoorhoudende te Bok de Korverweg 6,

Visie.

Rugby groter, sterker
en bekender maken.

1067 HR te Amsterdam.
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GROWING
THE
GAME

STRATEGISCH PLAN 2021-2024

Terwijl het stil was op de rugbyvelden was het druk achter
de schermen. In 2020 werkte Rugby Nederland aan het
nieuwe Strategisch Plan voor de jaren 2021 tot en met

2024. Het resultaat mag er zijn: een stevig document met
als motto ‘Growing the game’. Het plan is bijzonder breed

gedragen en kwam tot stand met input uit alle gelederen
van de rugbywereld.

De eerste sessies met een aantal representatieve rugbyclubs
gaven de richting weer. De groei moest er zijn, met kansen
voor jeugd, vrouwen en het kader op en naast het veld. Ook

op het gebied van topsport zijn voor de 15-a-side teams
ambities geformuleerd die uitdagen, maar niet onmogelijk

zijn. Na deze eerste sessie kwam een ronde van aanscherping
vanuit bondsbureau en bestuur, resulterend in tien punten.
Daarbij maken we onderscheid tussen de structuur die er

nodig is (denk aan goede clubs met gekwalificeerde en
betrokken mensen en een solide financiële basis) en de groei
die we willen zien. We verwachten dat we meer leden aan
ons kunnen binden door meer aandacht te besteden aan

meisjes en vrouwen en door te kijken welke mogelijkheden
er zijn naast onze basis, het 15-a-side spel. We zien ook dat
de kernwaarden van rugby veel mensen aanspreken en dit

gaan we zichtbaarder maken en nog beter uitdragen, zodat
we meer liefhebbers aan ons binden die willen bijdragen

om onze sport groter, sterker en bekender te maken. Een
ronde langs alle commissies en de regio’s zorgde voor
aanscherping en het werd duidelijk dat we gezamenlijk

willen uitdragen wat rugby is, betekent voor ons en anderen,
en hoe we verder willen om breder te verspreiden dat rugby
de aantrekkelijkste teamsport is die bestaat.
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GOED SPORTBESTUUR
VOLGENS NOC*NSF
Aanbeveling 1

Aanbeveling 6

Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door

Het

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

deze ter goedkeuring of in ieder geval ter kennisneming voor

• EENHEID

In de Algemene Ledenvergadering van het NOC*NSF zijn

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

van het bestuur. Waar in voorgaande jaren een aantal

transparantie en voorspelbaarheid van de organisatie.

Aanbeveling 2

aanbevelingen nog bij ons op rood, of oranje stonden,

••EENHEID
TOPSPORTSTATUUT

aanbevelingen het stoplicht op groen staat; alle dertien

en) specifieke belangen en complexiteit van de topsport een

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

Good Governance is in de maatschappij van vandaag

Aanbeveling 3

“

regelmaat het gehanteerde besturingsmodel.

Aanbeveling 5

namens de sportorganisatie optreedt. Het

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

”

aan de ALV.

• EENHEID

Aanbeveling 7

• BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

voor bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren en legt zijn

Aanbeveling 8

••EENHEID
TRANSPARANTIE

besluiten die de ALV aangaan. Slechts in gemotiveerde

bestuurd wordt. Het heroverweegt en actualiseert met

en op open en transparante wijze als eenheid

bestuursleden zich in hun handelen (moeten) houden en legt

een financieel statuut.

Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier de organisatie

dat het bestuur een visie heeft op de toekomst

waaraan

Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld

••EENHEID
BESTURINGSMODE

Als het gaat om ‘goed bestuur’ wordt verwacht

vast

Het bestuur zorgt dat hij een goed financieel beleid en een

Aanbeveling 4

• adequate regelgeving.

gedragscode

oordeel gemotiveerd aan de ALV voor.

passende administratieve organisatie voert, vastgelegd in

• een goed besturingsmodel;

een

topsportstatuut op.

• de kwaliteit van beleid, organisatie en structuur;

• een helder en transparant financieel beleid;

stelt

Het bestuur bespreekt de noodzaak of wenselijkheid om zich

actueler dan ooit. Het gaat bij dit onderwerp om:

directieteam, management en ledenraad;

bestuur

De organisatie stelt vanwege onder meer de grote (financiële

••EENHEID
FINANCIEEL STATUUT

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

Aanbeveling 10

••EENHEID
GEDRAGSCODE BESTUUR

••EENHEID
BESTUURSFUNCTIES

Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is het belangrijk dat

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

schema en is transparant over de agenda en bestuur

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

Aanbeveling 9

AFTREDEN BESTUURSLEDEN
••EENHEID

Het bestuur bevordert dat bestuursleden tussentijds aftreden bij:

a) frequente afwezigheid waar ze door medebestuursleden

••EENHEID
AGENDA BESTUUR

Het bestuur overlegt en besluit tenminste eenmaal per jaar
over:

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

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

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

c) de relatie met de directie.

Aanbeveling 11

• DIRECTIESTATUUT

Het

bestuur

stelt

op

basis

van

het

vastgestelde

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

Aanbeveling 12

• CONTROLETAAK ALV

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

Aanbeveling 13

• STATUTEN EN REGLEMENTEN

(of toezichthouders) op zijn aangesproken;

Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval

c) structurele onenigheid van inzichten;

tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen

b) onvoldoende functioneren;

d) onverenigbaarheid van belangen;

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

naast de statuten de volgende reglementen heeft: een

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

BONDSBUREAU
Directeur

Andrew Meredith

Development Manager

Tijmen Vader

Office Manager

Marielle ten Rouwelaar

Competitieleider

Harro Verschoor

Content, Community & Media

Rugby Nederland is continu bezig zich te ontwikkelen en
verder te professionaliseren. Daarom verwelkomen we

zowel in het team van het bondsbureau als in het team van

We zijn Hein erg dankbaar voor zijn positieve input en wensen
hem heel veel succes en alle goeds toe.

het bestuur een nieuwe collega.

Per 29 januari 2021 heeft René Pijnenburg besloten bij Rugby

Per 8 juli 2021 zal Jort Kooistra toetreden tot het bestuur. Jort

We willen Rene enorm bedanken voor zijn inzet de afgelopen

zal als zevende bestuurslid toetreden in het bestuur. Jort zal
de functie bestuurslid commerciële zaken op zich nemen.

Per 7 juni 2021 is Kristof Vanhout aangesteld als technisch
directeur als opvolger van Hein Kriek, die door de COVID-19-

Nederland te stoppen en een andere uitdaging te zoeken.
jaren. Als assistent-competitieleider maar ook een aantal keer

Emma Fabri

Technisch Directeur

Kristof Vanhout (per 7 juni)

Bondscoach Oranjeheren, NTC

Zane Gardiner

Head of Athletic Performance

Emmanuel Peyrezabes

Bondscoach Oranjedames

Sylke Haverkorn

Rugby Coördinator

Joanne Bast

als ad interim competitieleider heeft hij veel betekend voor
Rugby Nederland en dat is zeer gewaardeerd. We wensen ook
Rene heel veel succes met alles wat hij gaat doen.

situatie genoodzaakt was terug te keren naar Zuid-Afrika.

Heeft gespeeld bij USRS en AAC

de vaste fysio van Oranjeheren

fysiotherapie

tegen Korea. Heeft 20 jaar ervaring

en speelt nu bij Old-USRS. Heeft

Jort
Kooistra

BESTUUR

gestudeerd

en

is

België

–

tijdens zijn studie als verzorger
mee

geweest

naar

Nederland, het WK U21 in Frankrijk
en is onder de coaches Geoff Old,

in de biotechnologie en medical
devices en actief in commerciële

rollen binnen de health sector. Wil
mensen verbinden en committeren
aan een gezamenlijk doel.

Voorzitter

Janhein Pieterse

Luc Theunssens en Robby Allen

Penningmeester

Ernst Visser

Komt uit België en werkte vanaf

Heeft veel succes geboekt op

hield zich onder andere bezig met

Heeft

Secretaris

Jeugdzaken

Wedstrijdzaken
Topsport

Commerciele zaken
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geweest. Heeft zelf gespeeld in U21

Annelies Acda
Iban Rosier

Mirjam van Zoest
Joost Takken

Jort Kooistra (per 8 juli)

2016 bij Rugby Vlaanderen en

Kristof
Vanhout

topsport

en

kaderopleidingen

en werkte al veel met Nederland

samen. Is gaan rugbyen op zijn
zeventiende en heeft mede de

rugbyclub in Lommel opgericht.

nationaal en internationaal niveau.
van

World

Rugby

een

studiebeurs gekregen. Is World

Rugby educator en level 3 coach.
Wil heel Nederland als “een winning
team creëren’. We wensen Kristof
veel succes!
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COMMISSIES
ATLETENCOMMISSIE
Gezien het specifieke karakter van en de

Rugby Nederland en de spelers in de ereklasse.

de prestatiesport binnen Rugby Nederland,

als zodanig benoemd door en adviseert aan het

voorwaarden voor het verder ontwikkelen van
hebben spelers uit de hoogste klasse (ereklasse)

Rugby Nederland kent meerdere commissies. Het doel

COMMISSIES VAN BIJSTAND

bij te staan en advies te geven over onderwerpen

Rugby Nederland kent de volgende Commissies van

zijn werkgroepen die zich vastbijten in één specifiek

• Landelijk Jeugd overleg (LJO)

van een commissie is om het bestuur en bondsbureau

gerelateerd aan de commissie. Deze commissies
onderwerp. Binnen Rugby Nederland zijn recentelijk

nieuwe commissies opgericht en oude commissies
nieuw leven ingeblazen, met als doel om het bestuur

en bondsbureau bij te staan en weloverwogen

advies te geven op belangrijke vraagstukken. Er
zijn twee verschillende soorten commissies. Dit

zijn commissies van bijstand en commissies met

bijzondere opdracht. Commissies van bijstand kunnen
door het Bondsbestuur worden uitgenodigd op de

algemene vergadering voor het geven van toelichting
op de werkzaamheden van de commissie. De taken en

bevoegdheden van de commissies van bijstand worden
door het Bondsbestuur bij instructie geregeld.

Commissies met bijzondere opdracht worden ingesteld

door de Algemene Vergadering, wier leden benoemd
worden door de Algemene Vergadering op voorstel

van het Bondsbestuur. De leden hebben het recht van
het stellen van tegenkandidaten. Commissies met

bijzondere opdracht hebben toegang tot en spreekrecht
op de Algemene Vergadering.

12

bijstand:

van de competitie en het bestuur van Rugby

Nederland besloten de Atletencommissie (AC) op

te richten. De AC moet zorgen voor een goede en

gerichte afstemming en samenwerking tussen

De AC is een ‘commissie van bijstand’, en wordt
bestuur van Rugby Nederland. Aangezien de
speelsters uit de ereklassecompetitie dames al
vertegenwoordigd zijn middels de commissie

‘Landelijk Overleg Dames’, richt de AC zich in
eerste instantie specifiek op de herencompetitie.

Robin Kok • Ross Bennie-Coulson • Stijn Albers

• Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS)
• High Performance Team (HPT)
• Landelijk Overleg Dames (LOD)

• Commissie Rugby Scheidsrechters (CRS)
• Sponsorcommissie (SC)
• Atletencommissie (AC)

COMMISSIES MET BIJZONDERE
OPDRACHT
Rugby Nederland kent de volgende Commissies met

COMMISSIE GESTRUCTUREERD SEIZOEN
De Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS)

het Voorschrift Wedstrijdwezen (VWW). De CGS

Nederland enbestaat uit vier werkgroepen en

en toetsen of het Voorschrift Wedstrijd Wezen

is ingesteld door het bestuur van Rugby
een overkoepelende commissie.

bijzondere opdracht:

De overkoepelende commissie bevat onder

• Commissie van Beroep (CvB)

AC en de vier werkgroepen en zal daarnaast

• Medische Commissie (MC)

wedstrijdzaken,

• Vertrouwenscommissie (VC)

adviseren de overkoepelende commissie over

• Arbitrage Tucht Commissie (ATC)

andere vertegenwoordigers vanuit de CRS, de

• Commissie Financieel Toezicht (CFT)

bestaan uit de competitieleider, het bestuurslid

• Commissie Onderscheidingen en Predicaten (COP)

onafhankelijk voorzitter. De vier werkgroepen

Alle leden van commissies met bijzondere opdracht en

commissies van bijstand zijn lid van Rugby Nederland of
dienen dit binnen 30 dagen na benoeming te worden.

een

secretaris

en

een

is verantwoordelijk voor het beoordelen van
(VWW) en de competitieopzet en -indeling

voldoen aan de doelstelling van het beleidsplan
en de visie van Rugby Nederland. Verder is het

CGS verantwoordelijk voor het adviseren aan
het bestuur over het VWW waarna het bestuur
kan besluiten wijzigingen of aanpassingen ter

stemming voor te leggen aan de ALV. Indien
nodig kan de CGS op de ALV de voorstellen en
adviezen toelichten.

Joakim Grader • Roland de Mooij • Michael Assman • Stijn Albers • Hendrik Jan Lukkien
Dorothee Hoekstra • David Corbel • Floor Drok • Gert-Mark Smelt • Harro Verschoor
Mirjam van Zoest
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MICHIEL VAN DIJK

NIEUWE VOORZITTER VAN DISCIPLINARY
COMMITTEE, RUGBY EUROPE
Michiel van Dijk is in februari benoemd tot nieuwe voorzitter

Studenten speelden we in de ereklasse, en daarnaast speelde

Dijk is al 27 jaar advocaat en gespecialiseerd in sportzaken

Onder 21. Toch wilde ik graag op een hoger niveau spelen en

van de Disciplinary Committee van Rugby Europe. Van

en arbeidsrecht, en is met zijn nieuwe functie de eerste
Nederlander ooit in het Disciplinary Committee.

In 1987 streek Michiel van Dijk neer in Utrecht om daar aan de
Universiteit Nederlands recht (privaat- en strafrecht) te gaan

ik in het Nationaal Studenten Team en voor het nationale
vertrok naar AAC Rugby in Amsterdam.” Naast verschillende
successen bij AAC zoals het winnen van de Nationale beker

en Nederlands kampioen Sevens, zat Van Dijk drie jaar in de
selectie van het Nederlands team.

studeren. Vrijwel op hetzelfde moment sloot hij zich aan bij de

Ondertussen ontving Van Dijk zijn advocatendiploma en vroeg

zijn snelheid al vlug op de center belandde. “Het was een

advocaat tegelijkertijd werd steeds lastiger te combineren. De

Utrechtse Studenten Rugby Society (USRS), waar hij vanwege

mooie tijd waarin studie en sport allebei goed gingen. Met de

zich af of hij door moest gaan met de sport. “Rugbyspeler en
centerpositie was twintig jaar geleden heel anders dan nu, dus

ik stond meer dan eens met een blauw oog in de rechtbank.

Tijdens zijn werkzaamheden als advocaat heeft Van Dijk

zich ook niet altijd heel gemakkelijk.” In 2001 hakte hij toch

procedure vergelijkbaar met een rugbywedstrijd. “Je hebt

Dat is niet alleen niet fijn voor je cliënt, maar de rechter voelt
eindelijk de knoop door en stopte bij AAC.

Van Dijk is gespecialiseerd in sportzaken en arbeidsrecht.

“Tijdens mijn werk ben ik de hele dag bezig met sport,
bijvoorbeeld met dopingzaken, sponsorcontracten voor

een tegenstander en je moet ervoor zorgen dat je je niet in
de kaart laat kijken, want dan word je onderuitgehaald en
verbaal getackeld. Dus je moet altijd scherp zijn en met een
goede voorbereiding de wedstrijd in gaan.”

wielrenners of voetballers. Ik ben altijd het rugby blijven

In zijn nieuwe functie als voorzitter van het Disciplinary

en nationaal team) aan dat ik geïnteresseerd was in de

besteden aan duidelijke afspraken over doping, tucht en

volgen. Ik gaf aan George de Vries (ex-teamgenoot AAC
Tuchtcommissie van Rugby Nederland. Dat ging razendsnel:
binnen een week had ik plaatsgenomen in de Arbitrage
Tuchtcommissie van Rugby Nederland.” Van Dijk was van

2002 tot 2006 lid en daarna tot 2019 voorzitter. “Veel spelers
die ik kende van het sportveld stonden nu voor ons bij de

Committee van Rugby Europe wil hij graag aandacht

seksuele intimidatie. “We hebben het over Rugby Europe
met veel verschillende nationaliteiten en denkbeelden. De

uitdaging is om hier met z’n allen op een lijn te zitten. Dat is
mijn uitdaging voor de komende vier jaar.”

tuchtcommissie. Het is een klein wereldje.” Van Dijk merkt dat

Naast zijn werkzaamheden voor de Arbitrage Tuchtcommissie

niet te juridisch te verwoorden, en gewoon te vertellen wat

geweest aan de Tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB in

het werkt om de zaken die voor de tuchtcommissie komen
er is besloten. “Het valt mij iedere keer weer op: het positieve
karakter van een gemiddelde rugbyer. Niet zeuren. Gewoon
weer doorgaan.”
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vaak profijt van zijn rugbyverleden. Volgens hem is een

van Rugby Nederland, is Van Dijk ook jarenlang verbonden

een adviserende functie aan de NOC*NSF. Van NOC*NSF

ontving hij in 2014 de Erepenning voor zijn verdienste en in
2017 van RCH de Prestatiepul.
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COMPETITIE
SEIZOEN
2020-2021
Na een abrupt einde van seizoen 2019-2020 door Covid-19 en

een zomer zonder sevenstoernooien en beach rugby leek het

erop dat het seizoen 2020-2021 weer als normaal van start
kon gaan. Op 26 september 2020 startte de ereklasse heren

Vanwege

competitie. Maar helaas ging een week na de start Nederland

Nederland heeft de handen ineengeslagen met

met de competitie en een week later de jeugd en de rest van de
in lockdown en is er geen competitie meer gespeeld.

Het seizoen leek goed te beginnen en iedereen was blij dat er
weer gespeeld kon worden. Er waren nog meerdere maatregelen

de

coronamaatregelen

worden

de

topwedstrijden nog gespeeld zonder publiek. Rugby

contentbedrijf Eyecons en verschillende topclubs om

ervoor te zorgen dat iedere rugby fan de topwedstrijden
live kan volgen vanuit zijn huiskamer.

van kracht zoals spelen zonder publiek, clubhuizen waren dicht

De clubs uit de ereklasse zijn vanaf begin april weer

contactpersoon aangewezen voor de communicatie

stijgende aantal coronabesmettingen kwam de competitie

aangepaste versie. Er wordt getraind en gespeeld onder

dit moment is er nog sprake van een pilot. Samen met

maar de competitie kon ieder geval van start gaan. Door het
naar twee weekeinden alweer ten einde. Voor de senioren

betekende dat dat er langere tijd niet getraind kon worden,
gelukkig kon de jeugd wel doortrainen.

In april 2021 gaven de overheid en het NOC*NSF toestemming

begonnen met topcompetities, maar wel in een

strikte voorwaarden en maatregelen die het RIVM en

NOC*NSF hebben voorgeschreven voor het starten van
de topcompetities. Daarnaast is publiek niet toegestaan
bij de topcompetities.

met Rugby Nederland voor specifiek dit project. Op
Rugby Nederland zijn de clubs van start gegaan om te

ervaren wat de juiste manier is om de wedstrijden via

Eyecons uit te zenden en hoe we ervoor kunnen zorgen
dat iedere club professionaliteit uitstraalt.

om topcompetities onder strikte voorwaarden te mogen

Topclubs

Feedback

van topsporters die een EK moeten spelen, of deelnemen aan

project om ervoor te zorgen dat iedere rugbyer toch

seizoen alle wedstrijden uit de ereklasse te zien zijn via

spelen. De motivatie was dat dit ter ondersteuning moest zijn
de Olympische Spelen. Omdat de Oranjeheren eind mei hun

belangrijke promotie/degradatie wedstrijd moesten spelen
om een plek in de championspoule is er ook toestemming

gegeven om de ereklasse te mogen spelen. De dames hebben

aangegeven niet te willen spelen maar tien van de zestien heren
ereklasseteams zijn begin april de DeGiro Voorjaarscompetitie

gestart. Later sloten nog drie clubs zich aan bij DeGiro
Voorjaarscompetitie. Om de Oranjeheren speelritme te geven

en zich zo te kunnen voorbereiden op de wedstrijd tegen
België is er elke week gespeeld. Door iedereen te testen, geen
publiek toe te laten en alle strikte maatregelen op te volgen is

Rugby Nederland is begin april gestart met een
de wedstrijden uit de topcompetities kan volgen, ook

al is dat op dit moment niet als toeschouwer langs

het veld. Rugby Nederland is een samenwerking

aangegaan met Eyecons. Dit contentbedrijf zendt

Rugby Nederland streeft ernaar dat vanaf volgend

Eyecons. Rugby Nederland heeft nauw contact met de
topclubs over de voortgang en verzamelt de ervaringen
van de leden.

live wedstrijden uit en daarnaast ook andere content

Meer informatie over Eyecons

interviews. Vervolgens is Rugby Nederland in gesprek

stelt Eyecons sportcontent en sport gerelateerde

van verschillende topclubs zoals samenvattingen en
gegaan met besturen van verschillende topclubs om te

bespreken hoe de clubs ervoor kunnen zorgen dat hun
topwedstrijden te zien zijn via Eyecons.

de competitie goed verlopen.Vol goede moed kijken we uit naar

Pilot

zijn zoals we gewend zijn.

besturen. De clubs uit de ereklasse hebben allemaal een

het nieuwe seizoen en hopen we dat dit weer een seizoen zal

18

Iedere wedstrijd uit
de topcompetitie
live via livestream

Er volgden goede en enthousiaste gesprekken met de

Naast opnamen van wedstrijden van diverse sporten
content beschikbaar. Het videoplatform is een online

ecosysteem waar fan en club bij elkaar komen. Fans

kunnen gemakkelijk content bekijken van hun favoriete
club. Daarnaast kunnen fans eigen geproduceerde

beelden gemakkelijk uploaden en toevoegen aan hun
(club)kanaal. Eyecons verzorgt content voor voetbal,
hockey, honkbal, volleybal, basketbal, korfbal en rugby.
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MICHAEL ASSMAN

HOOFD SCHEIDSRECHTER
“Terwijl de meeste activiteiten op het veld zich hebben

beperkt tot het fluiten van jeugdwedstrijden binnen de
eigen club, heeft de Commissie Rugby Scheidsrechters

MEER EN BETERE SCHEIDSRECHTERS

niet stil gestaan. De Giro Voorjaarscompetitie was
een mooie gelegenheid om in “teams of three” te

De toename van het aantal en het niveau van de indeelbare

werken. Elke wedstrijd werd geleid door een “team of

scheidsrechters blijft achter bij de groei van het aantal

three” en vaak ook een scheidsrechters beoordelaar

teams. Het ontbreekt aan structurele wervingsactiviteit

of coach. Verder kunnen wij met trots melden dat op

binnen de clubs. Daarom heeft Rugby Nederland samen

internationaal niveau vijf scheidsrechters en drie match

met de commissie rugby scheidsrechters (CRS) een plan

commissioners en citing officers geselecteerd zijn om

opgesteld om clubs te assisteren bij het werven van

Nederland te vertegenwoordigen.

scheidsrechters binnen de club.

Zowel ereklassescheidsrechters binnen de performance
groep als jonge scheidsrechters in opleiding, binnen de

Dit plan is in juli 2020 naar alle clubs gestuurd en er is om

development groep, werken onder leiding van World

feedback gevraagd. Een aantal clubs heeft daarop gereageerd

Rugby Educators en Coaches aan hun ontwikkeling. Veel

en uiteindelijk is het plan besproken in de regiobijeenkomsten.
De clubs hebben via de ALV ingestemd met een verplichte

functie scheidsrechterszaken binnen de club. Daarnaast is er
in seizoen 2020-2021 eenmalig een vouchersysteem ingesteld

om scheidsrechters te kunnen opleiden. Na ook alle feedback

van de regiobijeenkomsten verzameld te hebben zijn er in de

match officials weten ook de weg te vinden naar online
Foto door Dennis van de Sande

opleidingsessies. Het “Meer en Betere ScheidsrechtersPlan” is goedgekeurd door de ALV en zet een duidelijk

kader voor de volgende vier jaar. Het streven is om

elke wedstrijd in Nederland te laten fluiten door een
opgeleide scheidsrechter met licentie!”

ALV van 31 maart 2021 uiteindelijk 3 opties voorgelegd:

1. Als de club aan de gestelde eisen voldoet worden er
bonuspunten toegekend

2. De club betaalt voor elk ingeschreven team een “match

official development fee”, aan het einde van het seizoen
ontvangt de club een restitutie en een opleidingsvoucher bij
het voldoen aan de eisen

3. Het al bestaande boetesysteem blijft gehandhaafd.

Na stemming is er voor optie 2 gekozen en dat zal in werking

treden bij de start van seizoen 2021-2022. Rugby Nederland
blijft de clubs ondersteunen bij het stimuleren, ontwikkelen
en behoud van de scheidsrechters.
20

Foto door Sarah Jane Muirhead
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LEDEN

Rugby Club
Aachen

Rugby Club
Dronten

Rugby Club
Sneek

REGIOBIJEENKOMSTEN
Bij de regionale bijeenkomsten die in het voorjaar van 2021 zijn

georganiseerd door Rugby Nederland stond het strategisch
De rugbysport groeit. Dat is te merken dat er steeds meer

Ook al zet de trend van vorig jaar, het afmelden van leden

de lichte ledengroei die er is, ondanks de Covid-19-pandemie

lichte groei in het aantal leden.

spelers kiezen voor de rugbysport. Ook is dit terug te zien in

die ons nog steeds in zijn greep heeft. Maar mede doordat

de jeugd heeft mogen doortrainen is vooral het ledenaantal
onder de jeugd gegroeid.

door de onzekerheid in deze tijd, zich voort zien we toch een
Positief te melden is dat er aan het begin van het seizoen
zich 3 nieuwe clubs hebben aangemeld bij Rugby Nederland.
Momenteel zijn er 96 clubs in Nederland.

plan voor de komende vier jaar centraal. Een hele uitdaging

om digitaal met elkaar in gesprek te gaan om de koers voor
richting de toekomst te bepalen. De input vanuit de clubs
en districten was constructief en heeft bijgedragen aan het

uiteindelijke strategische plan 2021-2024. We zagen dat de
doelstellingen goed aansloten bij de visie van de meeste clubs

en dat de thema’s breed gedragen werden. We kijken er naar
uit om het komende periode weer fysiek bij elkaar te komen

om te spreken over de verdere ontwikkeling en onderlinge
Foto door Dennis van de Sande
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samenwerking tussen clubs en bond.
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Foto door Dennis van de Sande
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PARTICIPATIE
& ONTWIKKELING

GIRLS RUGBY
De aantallen meiden die rugby spelen blijven maar
groeien. Ook in dit rare seizoen zijn de aantallen nog

DEVELOPMENT PLAN

Rugby is een sport in beweging en dit is terug te zien

in de sterke ontwikkeling die clubs in gang hebben
gezet. De tijd dat het eerste herenteam voornamelijk

de aandacht kreeg is voorbij en het niveau van de
begeleiding bij dames en jeugd groeit sterk. Steeds
meer clubs hebben in alle leeftijdscategorieën eigen
teams en bij grote clubs zijn er meerdere teams met

categorie. Ook op organisatorisch vlak weten clubs
zich veel beter te organiseren en is een mooie groei

van vitale clubs te zien. De groei bij verschillende clubs
zorgt ervoor dat ze uit hun eigen jasje groeien en dit is

voor de nabije toekomst een belangrijke ontwikkeling

weer gestegen van 642 naar 781 meiden! De vraag naar

Het Development Plan biedt gestructureerde verenigings-

specifiek aanbod voor meiden blijft dan ook groeien

bijdragen aan de ontwikkeling van de clubs, met al haar leden,

initiatieven zijn gestart. Voor de schermen kreeg Rugby

ondersteuning aan de hand van zeven hoofdthema’s die

bij de clubs en er zijn verschillende clubs die al met

coaches, scheidsrechters en overige vrijwilligers.

Nederland niet de kans de Girls Festival dagen aan te

binnen de sport steeds meer een thema. Kennis over

In de zomer van 2020 hebben clubs een reeks van zes

gevoerd hoe wij komend seizoen deze doelgroep

om een verdere groei in veiligheid te maken. Opleiden

mogelijkheden die er per thema zijn om je als club verder

Strategisch plan van Rugby Nederland is meiden rugby

die de aandacht nodig heeft. Als laatste is de veiligheid

hersenschuddingen en het voorkomen daarvan is nodig
van kader en het inrichten van de organisatie staan

hier centraal in. Een mooi voorbeeld is de workshop

hersenschuddingen die beschikbaar zijn voor clubs en
bij een club als Voorburg al meerdere malen is gegeven

om kader op te leiden en bewustzijn bij begeleiders
te vergroten. De oplossingen om te komen tot

verbeteringen zijn niet ingewikkeld. Wel is het nodig
om in actie te komen!

bieden, maar achter de schermen wordt het gesprek

webinars kunnen volgen over het development plan en de

kunnen bedienen. In het nieuw gepresenteerde

te ontwikkelen. De respons op deze online bijeenkomsten

een aandachtspunt met een uitroepteken.

was zeer positief. Aan de hand van de

pijlers, leden,

teams, scheidsrechters, coaches, besturen, player welfare
en

accommodaties

krijgt

verenigingsontwikkeling

en

ondersteuning vorm. Op de website van Rugby.nl is veel
ondersteunend materiaal te vinden die clubs kan helpen bij
verschillende vraagstukken.

De regiocoordinatoren zijn het afgelopen jaar in gesprek
gegaan met clubs aan de hand van de monitor van het

development plan en zullen dit in de komende periode

voortzetten. Het is mooi om te zien dat clubs steeds meer

Foto door Marco Breevoort

gaan samenwerken en de goede voorbeelden beschikbaar
stellen om te delen en op die manier van elkaar leren.

LICENTIES
De opleidingen tot coach of referees zijn sterk gekoppeld
aan het direct toepassen van de opgedane kennis. Doordat

de competitie geen doorgang vond, zagen een daling in het
aantal opleidingen.

Maar nu deze weer opgepakt worden, zullen de licenties ook

weer een belangrijkere rol gaan spelen. We verwachten een
grote inhaalslag te maken.

26
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REGIOCOÖRDINATOREN
Met meer ondersteuning in de regio geeft Rugby Nederland
verdere invulling aan de clubondersteuning en onderlinge

samenwerking. Na een succesvolle proefperiode in 2020
heeft de regiocoordinator definitief een rol gekregen in het
district. De regiocoordinator speelt een belangrijke rol bij het
stimuleren en ondersteunen van de groei door samenwerking

tussen de verenigingen onderling te stimuleren, en kennis,
beleid en ervaringen tussen Rugby Nederland landelijk en

KRIS STROBOS

MICHAEL ASSMAN

RAYMOND OFFERMANS

Het is de doelstelling om aan het einde van 2021 in elke regio

Mijn naam is Kris Strobos, actief als vrijwilliger voor

Mijn naam is Michael Assman, rugbyscheidsrechter,

Ik ben Raymond Offermans en sinds maart

veel districten al invulling aan gegeven. In regio Zuid wordt

in de stand Groningen en ben lid en jeugdtrainer van

dagelijkse leven help ik vanuit mijn high performance

ben ik verbonden aan de senioren van Gouda en de

regionaal uit te wisselen.

een coördinator te hebben en met 5 coördinatoren is hier in

momenteel nog gekeken naar een passende invulling en
zal hier in de komende periode verder invulling aan worden
gegeven met de clubs. Hierbij een introductie van de
regiocoördinatoren.

REGIOCOÖRDINATOR NOORD

de rugbybond als regio coördinator noord. Ik woon

Rugby Club Groningen. Mijn twee dochters spelen
ook rugby bij de jeugd. Als het goed is ben ik de

eerste generatie in onze rugbyfamilie. Naast het

spelen van Rugby ben ik een aantal jaren voorzitter
van de club geweest. Ik vind het bouwen aan

organisaties, plannen maken en mensen daarbij te
betrekken een boeiend proces. Ik hoop dat ik in mijn
rol als regio coördinator een bijdrage kan leveren

aan het strategisch plan ‘growing the game’ door de
regio noord te laten groeien.

28

REGIOCOÖRDINATOR NOORDWEST

rugbycoach en bovenal rugbyliefhebber. In het
coachingsbedrijf mensen en teams de beste versie

van zichzelf te zijn. Mijn rol als regiocoördinator

Noordwest zie ik in dezelfde lijn: het beter maken

van de clubs, bestuurders en rugby in het algemeen

in de regio Noordwest – door samen te werken en
elkaar te helpen om iedereen te laten genieten van
deze mooie sport.

REGIOCOÖRDINATOR MIDDEN

regiocoordinator in het district Midden. Als coach
colts van Eemland. Daarnaast ben ik afgelopen jaar

de hoofdcoach van Nederland U16 geweest. Met

een nog altijd groeiend rugby hart ga ik de omarm
ik de regio coördinatie functie. Samen met de clubs
de volgende stap te zetten met Rugby Nederland.

Het stimuleren van ontwikkeling door initiatieven
en de behoeften van de clubs te stimuleren te
faciliteren. Sterke clubs zijn de basis waar Nederland

mee verder kan, trots dat ik een bijdrage ga leveren
vanuit de regiocoördinatie.
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wedstrijden te spelen. Nu de vooruitzichten er beter uitzien
zal er komend seizoen met veel enthousiasme worden

gestart met de Social Rugby wedstrijden. Teams kunnen zich
uiteraard blijven aanmelden.

VETERANEN RUGBY
Je stopt natuurlijk nooit met rugby en hier geven de veteranen

bij verschillende clubs vorm aan. Vanuit een initiatief van

verschillende clubs en met ondersteuning van Rugby
Nederland is er een aanzet gemaakt om wat meer structuur

RUGBY IS VOOR IEDEREEN
Met veel enthousiasme is er in 2020 gestart met een aantal

vormen van rugby voor verschillende doelgroepen. Helaas
waren er minder mogelijkheden om dit verder uit te rollen
in het afgelopen seizoen. De versoepelingen maakten het
in het einde van het seizoen weer mogelijk dat er beweging

kwam bij enkele rugbyvormen en we benutten deze tijd als

EWOUD DE VOOGD

REGIOCOÖRDINATOR NOORDWEST
Ik ben Ewoud de Voogd, vader van drie rugbyende

zonen, biotech-ondernemer en ik sta al een jaar of

acht langs het veld. Eerst bij The Pink Panthers, de
laatste vier jaar bij The Pickwick Players in Deventer.
Ik heb twee keer de jeugdrugby helpen organiseren,
en daarmee de clubs een organisatorische impuls
kunnen geven. De laatste drie jaar heb ik de

regionale TBM-speelschema’s gemaakt, het District
Jeugd Overleg Oost (DJO) voorgezeten en gewerkt

aan perspectief voor jeugdspelers in de vorm van

een nog te vormen Team Oost. Als regiocoördinator
wil ik planmatiger helpen bijdragen aan meer en
betere rugby in Oost-Nederland!

MICHAEL HENNIS

REGIOCOÖRDINATOR MIDDEN
Ik ben Michael Hennis, ook wel bekend als Mike.

In Zuid-Afrika ben ik begonnen met rugby. Door
een vriend ben ik terechtgekomen bij Rugby Club

Haarlem. Naast speler, trainer en bestuurslid heb ik
ook in het LJO gezeten als vertegenwoordiger van
district Noordwest, en ben ik voorzitter van DJO
Zuid-West.

Als regiocoördinator is mijn ambitie om bij te dragen
aan rugby te laten groeien in zowel kwantiteit

als kwaliteit. Ik wil dit doen door clubs actief te

ondersteunen en aan elkaar te koppelen, zodat er
van elkaar geleerd kan worden en niet iedereen het
wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Hierdoor ontstaat
ruimte om te groeien en door te pakken.

voorbereiding op het nieuwe seizoen.

OLD STARS WALKING RUGBY
In samenwerking met het Ouderenfonds krijgen 12 clubs
ondersteuning bij het opstarten van Old Stars walking rugby.
Van Eindhoven tot Gorredijk zijn er verschillende kick-off
momenten geweest die nog niet tot een gevolg hebben
geleid. Met de clubs zijn nu de plannen gemaakt om bij de

start van het nieuwe seizoen ook weer in actie te komen.

Ondertussen hebben de opleiders Mats Marcker, Dominique

Danton en Adri van der Plas niet stilgezeten en hebben ze zich
verder geschoold om clubs te helpen bij de opstart.

SOCIAL RUGBY

te brengen in het aanbod voor veteranen. De website

veteranenrugby.nl is gemaakt om een compleet overzicht
van alle veteranenactiviteiten, wedstrijden en toernooien
te maken.

Daarnaast organiseert Rugby Nederland ook

Veteranendagen en zullen die in het komende seizoen weer
ingepland worden. Genoeg redenen om te blijven rugbyen en
je aan te sluiten bij de veteranen.

MIXED ABILITY RUGBY

Na een start van Mixed Ability in 2019 heeft ook dit initiatief

lang stil gelegen. In januari van dit jaar zijn de voorbereidingen
weer gestart om bij een aantal clubs te starten met dit aanbod.

Mixed Ability Rugby staat voor het aanmoedigen en inspireren

van gemeenschapsvorming tussen rugby en mensen met een
beperking. Het doorbreken van barrières tussen invalide en

valide spelers brengt deze groep sporters samen. Deze leuke
spelvorm zorgt voor een positieve en ongedwongen sfeer op en

naast het veld. Mixed Ability Rugby staat voor het beschikbaar

maken van het spelen van rugby voor iedereen. Projectleider

Michael Assman is met verschillende clubs in voorbereiding om
in september te starten met clubtrainingen van deze inclusieve
vorm van rugby waar echt iedereen aan kan meedoen.

Om langer sporten mogelijk te maken heeft Rugby Nederland
in de zomer van 2019 Social Rugby ontwikkeld om spelers op
laagdrempelige wijze te blijven binden aan de rugbysport.

Social Rugby staat voor een ongedwongen vorm van
contactrugby waarbij de sociale normen en waarden van de

sport leidend zijn. Er is geen competitie en het spelplezier
met elkaar staat centraal. Bij de heren waren er 12 teams die

zich hebben ingeschreven en bij de dames waren dit er 4. Een
succesvolle start zat er aan te komen totdat corona deze

plannen in de ijskast zette. Het was helaas niet mogelijk om
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TRY ME

Afgelopen zomer ging aan het begin van het nieuwe seizoen

rugby, een bitje, poster, een kortingsbon van Canterbury en

de AH Sportactie. We hadden als land toen net de eerste

van elkaars fles zou drinken.

de Nationale Sportweek weer van start met parallel daaraan
Covid tegenslagen achter de rug dus extra reden voor Rugby
Nederland om deze ledenwervingscampagnes extra kracht

bij te zetten door middel van de “TRY ME” campagne. Een
campagne die zijn vruchten heeft afgeworpen. Helaas wel

opgevolgd door de tweede Covid tegenslag maar daarom

is het ook in deze tijd extra goed om eens terug te blikken.

natuurlijk een rugby bidon om ervoor te zorgen dat niemand
De slogan voor de campagne was snel bedacht nadat de

broertjes, Fabrice en Ference van Rugby Club Amstelveen ons
tijdens de nationale Rugby Kampen zo uitdagend stonden
aan te kijken.

TRY ME! Hun ondeugende ogen spraken boekdelen.

Want daar waar leden zich hebben ingezet waren de
resultaten duidelijk zichtbaar. Het motiveert ons om het
nieuwe seizoen wederom met ledenwerving aan de slag te
gaan.

We zagen, in de campagneperiode, duidelijk dat clubs die
(deels) waren aangehaakt een hoger ledengroei lieten zien
dan niet deelnemende clubs. Het was goed om te zien dat
maar liefs 62% van de clubs aan minstens één van beide acties

deelnam. En onder de deelnemende clubs waren er in de deze
korte periode maar liefst 1197 nieuwe leden.

Een aantal verenigingen is zichtbaar actief aan de slag gegaan

en is goed aangehaakt op de campagnes. Waarvan zeven
clubs extra opvielen omdat zij tussen de 40 en 130 nieuwe
leden inschreven in een periode van slechts zes weken.

Je zag verschillende tactieken en initiatieven, waarbij

sommige clubs een aparte groep vrijwilligers hadden die zich
alleen maar bezig hielden met ledenwerving, er waren clubs,

zoals Rugby Club de Wasps, die ook zijn ingehaakt op lokale
initiatieven en ook had je clubs zoals Rugby Club de Bulldogs

en Bredase Rugby Club die geïnteresseerden de kans gaven
om zes weken gratis mee te trainen.

Dit alles was extra leuk omdat Rugby Nederland ervoor had
gezorgd dat clubs nieuwe leden een ‘TRY ME welkomsttasje’

konden aanbieden, met daarin een introductie magazine over
32
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OPLEIDINGEN
Het seizoen 2020-2021 kenmerkt zich op het gebied van

OPLEIDERS RUGBY NEDERLAND

en creatieve en mooie ontwikkelingen. In deze paragraaf

is het mogelijk geworden om de groep van opleiders uit

COACH OPLEIDINGEN

naar een situatie waarin elke scheidsrechter de benodigde

opleidingen vanuit World Rugby. We verwachten dat de

Binnen de maatregelen vanuit de overheid is het een periode

wijze te begeleiden.

niveau van de opleidingen van Rugby Nederland. We zijn

2021 was dit gelukkig wel weer mogelijk. In combinatie

ONTWIKKELING

resulteerde dit in een recordaantal opleidingen. Ruim

afgelopen jaar. Ze werkten op verschillende vlakken aan

opleidingen met uitdagingen door de coronamaatregelen
besteden we aandacht aan de beperkingen door het
coronavirus, maar ook aan de kansen die er waren.

Er worden steeds meer opleidingen gegeven en daardoor

te breiden. Het afgelopen jaar is dit gebeurd door enkele

nieuwe opleiders een flinke impuls zullen gevan aan het

niet mogelijk geweest om opleidingen aan te bieden. Begin

trots op deze opleiders.

met de mogelijkheden die het Sportakkoord lokaal bood,

Robin Kinnegen
opleider coach

FYSIEK EN ONLINE

Aad Zuurbier
opleider coach

In de periode waar het niet mogelijk was om fysiek bij

elkaar te komen zijn veel opleidingen stil komen te liggen.

het gebied van de opleidingen stond gepland. Vooral de

scheidsrechteropleidingen hebben hier veel last van gehad

omdat we juist een ontwikkeling door hebben gemaakt

om deze opleidingen praktijkgericht te maken. Toen de

mogelijkheden om praktisch met elkaar op het veld te
werken wegvielen voor volwassenen is er besloten om deze
opleidingen door te schuiven.

Voor de coachopleidingen waren er meer mogelijkheden om
binnen de geldende maatregelen opleidingen te organiseren en

hierbij is actief gebruik gemaakt van de online mogelijkheden,

opleiding

1 worden alle kosten betaald vanuit de overheid en op niveau
2 is er een eigen bijdrage vanuit de club.
RUGBY COACH 3

ontvangen

de

deelnemers

een

feedbackformulier om de opleiding en het leerproces te
beoordelen.

In hoeverre is
wat je hebt
geleerd tijdens
deze cursus
toepasbaar in
de praktijk?

In hoeverre
beschik je nu
over meer
vaardigheden
die je kunt
toepassen?

8,8

8,3

In hoeverre
ben je nu beter
in staat om
een team te
coachen of een
wedstrijd te
begeleiden?
7,9

In hoeverre zou
je de opleiding
aan anderen
aanbevelen?

De Rugby Coach 3 opleiding is herschreven en het afgelopen
jaar gegeven door verschillende topspecialisten vanuit Rugby
Nederland. Met ondersteuning van CoachLogic werken 20

coaches op een online platform aan hun eigen ontwikkeling.

een vertraging zal deze opleiding eind september afgerond
september.

Zoals eerder besproken konden de scheidsrechter opleidingen

sessies als voorbereiding op de praktijkbijeenkomsten.

maatregelen vanuit de overheid. Toch is er in de laatste

N@Tschool (ELO) naar Teams waarmee het online werken
en het inleveren van opdrachten sterk vereenvoudigd is voor
deelnemers en opleiders. Deze overgang is mede ondersteund
door een subsidie vanuit NOC*NSF en verliep succesvol.

de Commissie Rugby Scheidsrechters (CRS) gegeven zijn in

aanloop naar het seizoen 2020-2021. Daarnaast is de World
Rugby Scheidsrechter 1 opleiding doorontwikkeld door
trainer Dirk Heuff. Dit is een belangrijke stap geweest in het

uniformiseren van deze opleiding. Als laatste hieronder een
toelichting op de nieuwe opleiding voor TBM Scheidsrechters
die door trainer Michael Assman is geschreven.

bij TBM wedstrijden. Ouders, zonder rugbyervaring, en

ontwikkeling doorgemaakt in het werken met verschillende

Er is een overstap gemaakt van de online leeromgeving van

hiervan zijn de 6 online workshops die in samenwerking met

Doordat de beperkende maatregelen hebben gezorgd voor

onder leiding van opeleiders Sascha Werlich en Mike Panoho.

SCHEIDSRECHTER OPLEIDINGEN

online omgevingen en het leveren van interactieve online

de doorontwikkeling van de opleidingen. Een voorbeeld

TBM SCHEIDSRECHTER

worden. Een nieuwe groep deelnemers zal wel al starten in
9

De opleiders van scheidsrechters zaten niet stil het

Daarnaast wordt er tijdens een aantal praktijkdagen gewerkt

in combinatie met de fysieke trainingen van de jeugdteams.
De opleiders van Rugby Nederland hebben zelf een sterke

34

elke

ondersteuning van het Sportakkoord gerealiseerd. Op niveau

Edwin van der Spek
opleider wedstrijdoﬃcial

FEEDBACK VAN DEELNEMERS
Na

85% van de coachopleidingen zijn het afgelopen jaar met

Riette Meijer
opleider wedstrijdoﬃcial

Mike Panoho
opleider coach

Dit heeft een negatieve invloed gehad op de plannen die
er lagen voor het seizoen en de ontwikkeling die er op

Michael Assman
trainer

opleiding heeft om wedstrijden op veilige en verantwoorde

een lange periode niet doorgaan door de beperkende

fase van het seizoen nog wel op creatieve wijze invulling
gegeven aan de scheidsrechter 1 opleiding. De achterstand

die opgelopen is zal bij aanvang van het nieuwe seizoen
ingehaald worden zodat alle potentiële scheidsrechters
opgeleid het seizoen kunnen starten. Een belangrijke keuze

die de clubs hebben genomen op de ALV is om te werken

Spelers, coaches en clubs willen betere scheidsrechters

jongere spelers willen graag betrokken zijn bij wedstrijden
van de jeugd, op een laagdrempelige manier met focus
op leren en plezier voor zowel spelers als henzelf. World

Rugby 1 Scheidsrechter geeft focus op 15 a side rugby

voor deelnemers met rugby kennis die Cubs-, junioren-,

colts- of seniorenwedstrijden willen fluiten. Om ouders en

jeugd spelers te laten ervaren hoe geweldig het is om een
wedstrijd te begeleiden als scheidsrechter heeft Rugby

Nederland de TBM Scheidsrechter opleiding ontwikkeld.
Een actieve, interactieve cursus voor iedereen waar praktijk

en plezier voorop staan met leermomenten en wedstrijden

onder begeleiding van een World Rugby Educator. Na één

dag fluiten de deelnemers hun eerste TBM wedstrijden met
een glimlach en de overtuiging dat ze zich vaker actief als
scheidsrechter willen inzetten.
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Meer en Betere scheidsrechters

Als onderdeel van het plan “Meer en Betere
Scheidsrechters”

zijn er in de zomer van 2020

een aantal initiatieven gevormd om het traject

“Betere Scheidsrechters” invulling te geven. Door

het gebrek aan wedstrijden en mogelijkheden om
fysiek bij elkaar te komen was een hele uitdaging.

OPLEIDINGEN 2020-2021

Dit is echter creatief en met een sterke focus op

kwalitatieve ontwikkeling vorm gegeven door Sean
Mallon als begeleider van de performance groep

aantal

Coaching

opleidingen

Gamecoach

3

Coach 2 World Rugby

7

Totaal

33

Coach 1 World Rugby

22

Coach 3

1

Arbitrage

aantal

deelnemers

338
85

20

487

49

Scheidsrechter 1 World Rugby

9

127

Beoordelaar Scheidsrechters
Totaal

2
1
1

17

26
7

13

222

Vertrouwenscontactpersoon

3
1

31

14

Overige

Development Groep

onlinebijeenkomst van start gegaan. Gedurende

uit een 10-tal jonge en ambitieuze scheidsrechters uit B, C

De Performance Groep is in oktober 2020 met een
het

seizoen

hebben

wij,

coronabeperkingen,

rekening

een

reeks

houdend
online

bijeenkomsten gehouden, waarbij de inbreng van
de scheidsrechters steeds nadrukkelijker werd.

Tijdens de bijeenkomsten hebben wij (o.a.) de
volgende thema’s besproken:

• World Rugby spelregel toepassingen
• Breakdown / Side entry
• Foul Play

• Space and Head Contact Process

• Werken in een team-of-three / protocol voor
assistenten

• Scrum management

Workshops
Hersenschuddingen

Performance Groep

• Lineout

Player Welfare

First Aid in Rugby

scheidsrechters op B,C, of D niveau).

met
4

Scheidsrechter 2 World Rugby

begeleider van de development groep (ambitieuze

44

Grensrechter

TBM Scheidsrechter

(scheidsrechters van A niveau) en Dirk Heuff als

3

12

70

270

Met de herstart van de GIRO voorjaarscompetitie

en de livestreams van Eyecons, hebben de

scheidsrechters kans gehad beelden van hun eigen
wedstrijden in te brengen en als groep te analyseren.

In juni 2021 is er tijdens een onlinebijeenkomst een
begin gemaakt met de evaluatie van het voorbije

De Development Groep startte in September 2020 en bestaat
en D categorie die het potentieel hebben om (over enkele

seizoenen) door te groeien naar eerste klasse en misschien

zelfs ereklasse. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is
uiteraard aan henzelf en hun ontwikkeling. In dit afgelopen,
wedstrijd-arme seizoen is de groep 6 keer online bij elkaar

geweest. Elke sessie werd geleid door een gelegenheidsduo
van

2

scheidsrechters

die

een

specifiek

onderwerp

voorbereidden en in de sessie behandelden. Via interactieve

werkvormen werden alle leden bij de sessie betrokken en

werden vele zinvolle discussies gevoerd. Alle deelnemers

vinden de development groep een zinvolle aanvulling op hun
opleiding en een waardevolle bijdrage aan hun ontwikkeling.

Hoewel de development groep geen vaste samenstelling
heeft, is gekozen om ook komend seizoen (2021-2022) in
deze samenstelling te blijven doorgaan. Dan kunnen we de

besproken onderwerpen ook daadwerkelijk in praktijk gaan
brengen.

Dirk Heuff

Begeleider Referee Development Groep 2020-2021

seizoen, is er een enquête uitgezet om anoniem

input van alle betrokkenen op te halen. Hoe en of
de performance groep in deze samenstelling wordt
voorgezet, wordt mede bepaald door de uitkomsten
van deze enquête.
Seán Mallon

Begeleider Performance Groep 2020-2021
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TOPSPORT..

..EN COVID
GAAN NIET GOED SAMEN.
Maart 2020, de Covid situatie begon zich te ontwikkelen

in Europa en de eerste zorgelijke situaties ontstonden.
Het herenteam stond al te boarden voor een vlucht naar

Zwitserland voor de laatste allesbepalende Trophy wedstrijd,
toen de Zwitserse bond belde: de wedstrijd ging niet door.
En plotseling lag alles stil in ons land. Voor de selecties was
het, toen de tweede golf aanbrak, de regel dat er getraind kon

worden als er een evenement op de agenda stond. Dit heeft

er voor gezorgd dat de Oranjeheren en -dames vanaf januari
de trainingen konden hervatten. Hoewel het fijn is dat er door

deze twee teams wel gespeeld kon worden was het ook een
seizoen met veel teleurstellingen; een nieuw Jong Oranje

Het was dit jaar behoorlijk stil aan de topsportkant,

onder 16 heeft slechts één maal aan het begin van het seizoen

met uitzondering van een aantal momenten van

met elkaar kunnen trainen, een onder 18 en onder 20 team

de seniorenprogramma’s. Wel zijn er wat personele

waarbij het EK twee keer op rij niet door ging. Doorkomende

verschuivingen geweest en wat veranderingen in

talenten hebben zichzelf niet kunnen laten zien aan de

de trainingsstaf. December 2020 liet Technisch

coaches. Dat zal een enorme teleurstelling zijn geweest.

Directeur Hein Kriek weten terug te verhuizen naar zijn

geboorteland, Zuid Afrika. Samen met zijn vrouw kreeg

hij een mooie baan aangeboden die hij niet wou afslaan

KRISTOF VANHOUT

aan het roer maar had zich in korte tijd de Nederlandse

Vanhout sinds juni de functie als technisch directeur

gezien de omstandigheden. Hij stond nog niet lang

Rugby cultuur eigen gemaakt en wist vanuit een

duidelijke visie structuur aan te brengen. We willen
Hein Kriek bedanken voor zijn werkzaamheden en inzet.
Met zijn vertrek begon voor ons een nieuwe zoektocht

naar een geschikte kandidaat. Hiernaast lees je meer
over zijn opvolger Kristof Vanhout en we blikken terug

op twee van de assistent-coaches van de heren die na

lange tijd afscheid hebben genomen van het team. Tot
slot heeft Pien Selbeck, assistentcoach van het dames

programma besloten haar coachrol volgend seizoen
niet voort te zetten.

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat Kristof
heeft opgepakt. Kristof is een rugbyman met jaren
ervaring bij de Vlaamse rugbybond. Na zijn coachervaring en ervaring als educator Coach 3 voor World

Rugby is hij gestart met een master International
Sportmanagent aan de universiteit van Londen.

Kristof heeft een duidelijk visie, een visie met een
focus op synergie; iedereen heeft elkaar nodig. Als
topsport groeit dan kan de populariteit bijdragen

Een aantal teams zijn online met elkaar aan de slag gegaan.

Anderen hadden meer houvast aan de krachtschema’s die

gemaakt waren om thuis fit te blijven. Maar zonder stip op de

horizon en zonder elkaar in het echt te zien is de magie er wel
een beetje vanaf. Voor de senioren was het ook een bijzonder

jaar waar veel van de spelers is gevraagd om toch veilig met
elkaar te kunnen sporten. De COVID-maatregelen hebben wat
nieuwe uitdaging met zich meegebracht, en iedereen heeft

een stapje extra moeten zetten. Een uitdaging, ook door alle

nieuwe protocollen. En protocollen die er hopelijk aan hebben

bijgedragen dat we straks in het nieuwe seizoen weer met
elkaar aan de slag kunnen.

aan de groei in de participatiesport en groei in de
participatiesport kan betekenen dat er betere
spelers uit voorkomen, die hun weg vinden in de

topsport pathway. Een sterk kader is hierbij altijd
de basis. Verbinding en samenwerking zijn dan ook

focuspunten van de nieuwe Technisch Directeur.
Kristof wij verheugen ons op de samenwerking en
wensen je veel succes.

38
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MATHEW
CRIPPS

JOB
VOLKER

Cripps is verreweg de langst betrokken coach. Hij startte

Gareth Gilbert het stokje van Alex Chang overnam in 2013.

als kickingcoach onder bondscoach Alex Chang in seizoen

2011-2012. Nu, meer dan tien jaar later, heeft hij zich verder

ontwikkeld tot een ervaren defensecoach. Mathew heeft als
coach altijd een extreem goed oog voor detail, zowel praktisch,
op het veld, als voor de mens achter de speler. Hij legt de lat

hoog en dat is precies de topsportmindset die belangrijk is
voor Oranje. Hij heeft heel wat meegemaakt met het team

en kan daar bij wijze van spreken een boek over schrijven.
Interessant is het verhaal, en voor de precieze toedracht moet
je Cripps maar eens aan zijn jasje trekken, waarbij Mathew
in zijn coachingsrol een cap verdiende voor Oranje in Israël.

Door blessures binnen het team was hij opeens nodig óp
het veld in plaats van naast het veld. Het schijnt dat er drie

rollen tape voor nodig waren voordat hij klaar was om het veld

Job werd bij de coachingsstaf betrokken op het moment dat
Een echte voorwaartsencoach pur sang, precies zo eentje

waar je aan denkt als je aan een voorwaartsencoach denkt.
Hij is een product van eigen bodem waar menig prop in
Nederland de kneepjes van het vak van mocht leren. Job is

de jongens vroeger zelf voorgegaan in Oranje van 1980 tot
2000 en speelde altijd in de top van het Nederlandse Rugby.
Zo speelde hij in 1996 de finale waar AAC landskampioen HRC

wist te verslaan. Hij was vooraf bloednerveus en achteraf
uitgelaten over de winst. Dat is precies hoe we hem kennen
als coach, een man van emotie en oprechtheid!

Job bedankt dat je er altijd weer stond om ons te helpen, het

maakte niet uit voor wie het was. En dan met namen voor alle
liefde die jij in de scrumwerk van de mannen hebt gestopt.

op te gaan. Hij is altijd een vaste waarde en onderdeel van

veel van de avonturen; we zijn hem dan ook dankbaar voor
alle tijd, energie en enthousiasme die hij in het team heeft
geïnvesteerd.

40
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PATHWAY

Het Pathway is een middel om vroegtijdig talenten te
ontdekken en te monitoren met als doel deze talenten

optimaal te laten presteren en te ontwikkelen. Het laat de
verschillende routes zien die genomen kunnen worden naar
het hoogst haalbare in Nederland: Oranje.

Belangrijk in het vroegtijdig ontdekken van de talenten

waren altijd de Rugby Development Dagen die centraal en
decentraal worden georganiseerd. Het concept van de Rugby
Development Dagen is in seizoen 2019-2020 onder leiding van

Hein Kriek aangepast naar de het Regio Rugby. Deze nieuwe
vorm had afgelopen seizoen van start moeten gaan, maar ligt

BINGOKAART BELvNED
Tijdens

de

belangrijkste

wedstrijd

van

afgelopen seizoen, de promotie-degradatie
wedstrijd in en tegen België, waar helaas nog

geen publiek toegestaan was, werden alle fans

opgeroepen om een bingokaart te downloaden

en te printen. Om dit met elkaar te spelen
en te delen waren de fans toch met elkaar
verbonden.

helaas nog klaar op de plank voor seizoen 2021-2022.

Bij het Regio Rugby kun je vanaf clubniveau instromen.

Ook de Rugby Academy’s hebben een belangrijke rol in de
identificatie van deze jonge talenten. Deze talenten stromen

door naar de Jong Oranje Onder 16 en Onder 17. De vervolgstap
is dan doorstroming naar het Nationaal Talenten Centrum

in Amsterdam (of eventueel een buitenlandse academy).

Afgelopen seizoen is er gewerkt aan een nieuw element in
het pathway voor de onder 23 leefdtijdsgroep, maar hierover
volgt snel meer.

42
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NATIONAAL
TRAINING
CENTRUM

SENIOR
ACADEMY
PROGRAMMA

Ook dit jaar is het duidelijk terug te zien dat het Pathway zijn

Naast de zes bestaande Rugby Academy’s en de drie Senior

DOELEN EN IMPACT

we in alle verschillende selecties grote aantallen spelers

Senior Academy Programma (SAP) voor dames van start.

allerbesten de weg naar het NTC van waaruit het pathway

Academy’s of het NTC, en ontwikkelen zich elk jaar weer

een gezamenlijke inspanning van de Rugby Academy’s

vruchten afwerpt in de Oranjeselecties. Op dit moment zien

Academy locaties gaat in Utrecht vanaf september ook het

die ooit hun eerste stap zetten bij één van de zes Rugby

Dit programma voor meiden/dames is het resultaat van

verder.

en de Utrechtse Rugby Club (URC). Het programma voor

Het NTC heeft er vorig jaar zomer voor gekozen het

voor rugbytalenten en het topsport pathway voor

op te splitsen, dankzij het hoge aantal dames dat zich had

Academy Zuid Den Bosch en bij Rugby Academy Midden

trainingsprogramma in een apart dames- en herenprogramma

jongvolwassenen zoals dat al draait voor de heren bij Rugby

aangemeld. Deze splitsing bevalt goed en laat gelijk de groei

Oost in Amersfoort.

Spanje, in februari, stonden maar liefs negen dames opgesteld

Het programma is het gericht op meiden van 17 tot 23 jaar

binnen het damesprogramma zien. In de opstelling tegen
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dames is een uitbreiding van het opleidingsprogramma

die het NTC-programma hebben gevolgd.

die de ambitie hebben om de rugbytop te bereiken via een

De aparte programma’s hebben nog niet lang kunnen trainen

voor meiden een junior Rugby Academy hebben afgerond.

de dames was dat ze hun eigen identiteit en cultuur in de groep

niet op teamskills maar op de individuele ontwikkeling van

van een programma dat voornamelijk overheerst werd door

voor 10 maanden in het jaar, dit bovenop de trainingen die de

doorzetten volgend seizoen.

uur worden gegeven op het sportcomplex van de Utrechtse

Helaas heeft het NTC programma na afgelopen najaar volledig

Er worden gekwalificeerde coaches aangesteld die ervaring

Uiteraard was dit erg frustrerend voor talenten groep die

vraagt. Het programma zal door de staf in dialoog met

gelukkig weer met nieuwe ideeën en energie aan de slag.

ontwikkeld.

Het SAP is een instroomprogramma: het baant voor de
naar Oranje open zal liggen voor toekomstige internationals.

Wij verwachten dat ook de jaarlijkse Jong Oranje Onder

18-selectie grotendeels, uit de deelnemers gerekruteerd zal
worden.

intensieve rugby-opleiding. Een doorstroom mogelijkheid

dit seizoen maar wel was het gelijk zichtbaar hoe goed het voor

Het SAP richt zich net als de andere Academy programma’s

konden creëren. Voorheen waren de dames meer onderdeel

de speelsters. Het zal gaan om twee trainingen per week

jongens. We zijn dan ook blij dat we deze ontwikkeling kunnen

speelsters bij hun club volgen. De trainingssessies van 1,5 à 2
Rugby Club (URC), op maandag- en woensdagavond.

stilgelegen door de maatregelen van de overheid en NOC*NSF.

hebben met dit type opleiding en wat toprugby van dames

gewend is dagelijks te trainen. Komende zomer gaan we

de technische directeur van Rugby Nederland worden
Foto door Marco van Breevoort
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ORANJE
HEREN XV
Seizoen 2020-2021, een jaar die de Oranjeheren en iedereen

playoffwedstrijd. Het duel dat Nederland moest winnen

Een historisch jaar waar het Oranje is gelukt om zichzelf weer

november gepland later in februari, maar door de Covid regels

die zijn steentje heeft bijgedragen niet snel zullen vergeten.

voor de Rugby Europe Championship te plaatsen, het hoogst
haalbare niveau in Europa. De Championship is onderdeel

van het kwalificatie proces voor de Rugby World Cup 2023
in Frankrijk. Seizoen 2020-2021 is ook een seizoen met

frustratie, onduidelijkheid en aflastingen, maar al dit ligt in
de schaduw van die prachtige spannende playoffwedstrijd
tegen België.

Het seizoen begon met het nieuws dat we Trophy winnaars
2020 zijn geworden. De alles bepalende wedstrijd tegen
Zwitserland is, in overleg met Zwitserland, niet meer gespeeld,

wat Nederland automatisch de nummer één van de Trophy

maakte. Doordat de Championship competitie ook nog niet
volledig gespeeld was, bleef het tot februari 2021 onduidelijk
wie onze tegenstander zou zijn voor de alles bepalende

om te mogen promoveren. Deze wedstrijd stond eerst al in

in de verschillende landen was het uiteindelijk pas mogelijk
deze wedstrijd op 29 mei 2021 te spelen. Nederland moest

België verslaan op Belgische terrein en ze hebben het gedaan!
De wedstrijd bleef tot de laatste minuten spannend, maar
iedereen zijn harde werk is beloond met droom die eindelijk
werkelijkheid wordt.

Het is een lang seizoen voor de heren, vanwege de wedstrijden

die alsmaar last minute werden uitgesteld. En winst betekent
gelijk door tegen landen als Georgië, Spanje, Portugal, Rusland

en Roemenië. Wat in feite betekent dat er geen rust bij is voor
de Oranjeheren en haar staf. Deze zomer worden de eerste

drie wedstrijden uitgevochten en in november nog twee.

Foto door Dennis van de Sande

We kijken terug op een prachtig seizoen met een geweldig
resultaat.

COACHINGSTAF
Bondscoach

Zane Gardiner

Voorwaartsen			

Allard Jonkers

Fysiotherapeut

Toine van den Berg / Sebastiaan van Osch

Assistent-coach				

Scott Smith

Kracht & Conditie

Emmanuel Peyrezabes

Teammanager
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RESULTATEN INTERLANDS
29 mei 2021

Belgie - Nederland

21-23
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ORANJE
DAMES XV

Voor de dames had het een jaar van bouwen moeten worden,

debutanten niet tegen opgewassen. Teleurgesteld moesten

ervoor. Helaas was het maar beperkt mogelijk om te trainen.

duidelijk gemaakt waar op getraind moet worden.

na de vele verschuivingen in met team en de staf van het jaar
De wedstrijd in Spanje moest alleen nog gespeeld worden om

de dames huiswaarts gaan, maar de wedstrijd heeft ook

het vorige seizoen af te ronden en toen bekend werd dat hij

Rugby Europe heeft nog geen uitspraak gedaan over het

kunnen niet over een ideale situatie praten als je een interland

ervoor dat er weer getraind kan worden.

gespeeld ging worden zijn de dames gelijk gaan trainen. We
moet spelen op een moment dat het grootste deel van het

nieuwe seizoen, maar gelukkig zorgen de versoepelingen

team al een half haar geen wedstrijd meer gespeeld had. Wat

Voor het nieuwe seizoen moeten de dames helaas afscheid

was.

in 2019 aangesloten bij de coachstaf en heeft zelf een

het wel ook heel bijzonder maakte dat er toch iets mogelijk

Een zware wedstrijd waar Spanje duidelijk heeft laten zien

nog altijd de nummer één te zijn. Spanje ging er vol voor
en had een duidelijke missie. Hier was ons jonge team vol

nemen van assistent coach Pien Selbeck. Pien heeft zich
indrukkende lijst aan ervaring op haar naam staan als (sevens)
speelster. Een sterke topsport visie en een geweldig coach om

erbij te hebben. We vinden het dan ook ontzettend jammer
om haar te zien gaan. Bedankt voor al je inzet!

COACHINGSTAF
Bondscoach			

Sylke Haverkorn

Kracht & Conditie

Emmanuel Peyrezabes

Assistent-coach					
Fysiotherapeut
Teammanager
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Pien Selbeck

RESULTATEN INTERLANDS

Quintijn van der Roest &
Bas Besselink

27 februari 2021

Spanje - Nederland

87-0

Josina Verweij
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SPONSORING
Sponsoring heeft als doel het vergroten van inkomsten
van Rugby Nederland, ter bevordering van de promotie
van de participatie-, prestatie- en topsport. Daarnaast

samenwerking gedaan met Powered by Meaning.

gaat Rugby Nederland ook nieuwe (maatschappelijke)

Daarnaast zijn we ook een nieuwe partnerschap aangegaan

van rugby.

gehele topsportpathway, met al haar nationale teams

samenwerkingen aan en ondersteunt andere vormen

Dit seizoen zijn wij gestart met het Rugby Nederland
Business Network. Hiermee zal een zakelijk netwerk van

met kledingmerk UnderArmour. Zij zullen niet alleen het
aankleden - maar ook het Nationaal Training Centrum, de
zes Rugby Academy’s en alle scheidsrechters in Nederland.

liefhebbers van de sport gecreëerd worden, mensen die

Ook volgend seizoen streven wij ernaar om duurzame

helpen bij het mogelijk maken van haar (maatschappelijke)

en nieuwe partnerchappen aan tre trekken.

rugby in Nederland een warm hart toedragen en willen
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doelstellingen. Het opzetten van dit netwerk wordt in

relaties naar tevredenheid te ontwikkelen en uit te dragen,
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Nationaal Rugby Centrum Amsterdam | Bok de Korverweg 6, 1067 HR Amsterdam
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www.rugby.nl

media@rugby.nl

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

