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Hilversum met 22-7 de meerdere van West.
Bij de Junioren was het bijzonder spannend
en wisten de Junioren van Eemland in de
laatste seconden van de wedstrijd met 1310 nipt te winnen van de Junioren van Den
Haag.
Bij de Cubs waren het de Hagenezen die met
een overwinning van 22-14 op de Bredase
Rugbyclub de beker konden opeisen.

SEVENS
• De Sevens zijn dit jaar anders verlopen dan
voorgaande jaren de Dames, Heren en Colts
hebben geen voorronde gespeeld terwijl de
Junioren en Cubs één voorronde hebben
gespeeld.
• De Heren en Colts zijn gespeeld op het
NRCA in Amsterdam terwijl de Dames,
Junioren en Cubs bij verenigingen waren
ondergebracht.
• Alle uitslagen van de Sevens kunt u op te
website terug vinden via deze LINK.

DAMES FINALE 2015-2016
De meiden van RUS uit Utrecht winnen in een gewaagd
duel met AAC de finale van de 15’s competitie
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COMPETITIE
• Afgelopen seizoen is relatief rustig verlopen,
geen lange periode vorst maar wel veel velden
afgekeurd door regenval.
• De verdeelde voorjaarsvakantie bij de jeugd
was erg lang waardoor deze groep langdurig
niet heeft kunnen spelen.
• Het U-18 kampioenschap in Portugal heeft
voor wat verschuivingen bij de Colts gezorgd
waardoor deze competitie niet vlekkeloos is
verlopen.
• De bekercompetitie voor teams uit de 3e en
4e klasse is prima verlopen dat was niet het
geval bij de bekercompetitie tussen teams uit
de 1e en 2e klasse, hiervoor hadden zich maar
5 teams ingeschreven.
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FINALES
• Bij de Dames en Heren waren de finales
een kopie van seizoen 2014-2015 met als
overwinnaars RUS uit Utrecht bij de Dames
en Rugby Club Hilversum bij de Heren.
• De finale van de “Henri van Booven Beker”
is gespeeld tussen DSR-C 1 en LRC DIOK 2
waar DSR-C een maatje te groot was voor het
2e team van DIOK.
• De Plate finale van de “Henri van Booven
Beker” tussen combinatie Oysters / Ducks 2
en Castricum 3 is met 21-51 gewonnen door
Castricum 3.
• Bij de jeugd was het in alle finales erg
spannend met kleine uitslagen.
• Bij de Colts was het combinatieteam ’t Gooi /

Het Nationaal Mini Kampioenschap is gewonnen
door de Mini’s van Den Haag.
Gegevens en ranking van het NMK kunt u op te
website terug vinden via deze LINK.
KAMPIOENSCHAP
• Alle kampioenen van seizoen 2015-2016
vindt u via deze LINK.
• Wij feliciteren de kampioenen met hun
behaald kampioenschap.
KOMEND SEIZOEN
• Tevens vindt u hier de gepromoveerde en
gedegradeerde teams van seizoen 2015-2016.
• De competitie zal in het seizoen 20162017 starten in het tweede weekeind van
september.

HEREN FINALE 2015-2016
De mannen van Rugby Club Hilversum wonnen de finale

GET INTO RUGBY
Meer dan 12.000 kinderen hebben kennis gemaakt
met Get Into Rugby

DE BREEDTESPORT
OPLEIDINGEN
Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering
zijn de opleidingen in het kader van het
Powerplan ter sprake gekomen. De afgelopen
negen jaar hebben 2832 deelnemers aan een
opleiding van Rugby Nederland deelgenomen.
Een prachtig aantal, maar als we dit aantal onder
de loep nemen, is er toch iets aan de hand. Het
hoge aantal deelnemers wordt voornamelijk
gerealiseerd door de basisopleidingen. Het
aantal deelnemers voor de IRB 2 opleiding voor
scheidsrechters en de Rugby Coach 3 opleiding
is nog aan de lage kant. Daarnaast is het
slagingspercentage te laag (iets minder dan 60%),
waardoor uiteindelijk te weinig hoog geschoold
kader actief is op de verenigingen.
De IRB 2 opleiding voor scheidsrechter is gericht
op de indeelbare scheidsrechters. Dit zijn de
scheidsrechters die Nederland doorkruisen. Het
is misschien minder goed bekend dat je landelijk
indeelbaar kunt zijn, maar daarnaast ook
duidelijk kunt aangeven tot hoe ver je wilt reizen
en op welke data je beschikbaar bent. De module
in de ledenadministratie voor scheidsrechters
werkt perfect, waardoor ieder flexibel ingezet kan
worden.
De ervaring leert dat de Coach 2 opleiding vooral
gegeven wordt aan de clubmensen. Coaches die
een team bij de club willen trainen. De Coach 3
opleiding is voor ambitieuze trainers die graag
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hun expertise regionaal willen inzetten.
De Coach 3 gaat op pad, op zoek naar een
geschikte vereniging. Daar is een flinke behoefte
aan, gezien het aantal aanvragen die bij het
Bondsbureau binnen komen. De “houdbaarheid”
van een trainer is immer beperkt en een andere
coach werkt vaak motiverend.

GET INTO RUGBY

Iedere vereniging zou eigenlijk een beleid voor
arbitrage moeten hebben. Maak arbitrage één van
de speerpunten binnen de vereniging. Een mooi
voorbeeld is RFC Gouda. Onder aanvoering
van Ap van Kersbergen heeft RFC Gouda een
uitstekend beleid ontwikkeld voor arbitrage. Ook
andere verenigingen zoals de Amstelveen RC en
The Big Bulls leveren voldoende scheidsrechters.
Het format van Rugby Nederland ka een
hulpmiddel zijn om een start te maken met
arbitragebeleid.
Iets later dan oorspronkelijk gepland gaat
komend seizoen ook de nieuwe opleiding “Eerste
hulp bij Rugby” van start. De cursus wordt
gegeven door ervaren docenten van CURA.
Rugby Nederland werkt al een flink aantal jaren
samen met Bas Besselink en Toine van de Berg,
de eigenaren van CURA. De cursus duurt één
dag. Meer informatie over deze nieuwe cursus
is te vinden op de website www.rugby.nl –
opleidingen (brochure).

Get into Rugby krijgt meer voet aan de grond
op de Nederlandse rugbyvelden. Inmiddels
hebben in 2016 meer dan 12.000 kinderen kennis
gemaakt met Get into Rugby. Een geweldig aantal
dat ook internationaal is aangeslagen.
Zo is Rugby Nederland gevraagd om in 2017
een conferentie te organiseren voor alle landen
in Europa. De Nederlandse opleiding Get into
Rugby zal een belangrijk onderdeel zijn tijdens
deze conferentie.
Voor het eerst was ook de Tim Visser Dag
gelieerd aan Get into Rugby. Tim Visser is de
Nederlandse ambassadeur van Get into Rugby.
Door de goede samenwerking met tussen Rugby
Nederland, RC Hilversum en natuurlijk op de
eerste plaats de familie Visser, hebben bijna 200
kinderen genoten van een prachtig rugbyfestival.
Tims kwaliteiten als speler zijn bekend, maar
daarnaast wist Tim ook nog een prachtig circuit
in elkaar te zetten. De onderdelen werden bemand
door Nederlandse en buitenlandse toppers.

Inmiddels zijn alle clubs met jeugd benaderd
door Carmen Tomasowa. Carmen neemt op
vrijwillige basis een aantal activiteiten op zich.
Zo beheert Carmen de facebook pagina van Get
into Rugby en probeert ze in contact te komen
met alle jeugdbegeleiders. Carmen runt samen
met Joop IJsselstein het sportbureau StoerSport
en samen hebben ze een schat aan ervaring hoe
verenigingen succesvol jeugdeden met Get into
Rugby kunnen werven.
Conatctgegevens: c.tomasowa@me.com

TERUGBLIK TOPSPORT HEREN
NEDERLAND HEREN XV HANDHAAFT ZICH
IN DE EUROPEAN NATIONS CUP

NTC SPELERS GECONTRACTEERD AAN
MONTPELLIER

Tijdens de goed bezochte, doch ietwat koele
wedstrijd tegen Polen op 30 april wisten de
Oranje spelers overtuigend te winnen met een
eindstand van 40 – 16. Het weekend daarop
werden onze krachten gemeten tegen het
Oekraïense team, dat helaas nipt te sterk bleek
in het warme hemelvaart weekend. De uitslag
27 – 30 deed pijn, maar we konden wederom
terugkijken naar een sfeervolle dag in het
stadion. Op 14 mei speelden de heren tegen
Zweden in een klein dorpje aldaar, de winst
was voor Nederland met een eindstand van 23
– 25. Met deze uitslagen en de eerder gespeelde
wedstrijden behaalde Nederland een vierde
plaats in de 1B groep van de European Nations
Cup, voor het eerst in de geschiedenis! Het
komend seizoen zullen de volgende wedstrijden
worden gespeeld door Oranje: Nederland
– Moldavië, Oekraïne – Nederland, Polen –
Nederland, Nederland – Portugal en Nederland
– Zwitserland. We hopen dat iedereen weer onze
mannen komen aanmoedigen in het NRCA
komend seizoen!

De Nationaal Training Centrum spelers Koen
Bloemen en Kevin Krieger worden het komend
seizoen gecontracteerd aan Montpellier HR,
waar ze mee trainen en spelen met het U22 team.
We wensen hen veel succes en plezier met deze
uitdaging!
NTC 2016/2017
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
zijn al van start gegaan, maar op 1 augustus is de
officiële kick-off van het nieuwe seizoen van het
Nationaal Training Centrum. Er komen 10 nieuw
geselecteerde spelers bij, waardoor er in totaal 36
spelers in bij het NTC zullen trainen aankomend
seizoen.

REGIONAL DEVELOPMENT DAY
Op 11 juni werd de afsluitende Regional Development Day georganiseerd, waarbij de verschillende
Rugby Academies tegen elkaar streden in hun eigen leeftijdsgroep.
Categorie		
1e jaar Mini’s		
2e jaar Mini’s		
1e jaar Cubs		
2e jaar Cubs		

Rugby
www. rugby.nl
Nederland

Winnaar		
Zebra			
Noord West		
Noord West		
Zuid			

Speler van het toernooi
Joey Buskens (Midden Oost)
Timo Adriaanse en Julia (Midden Oost)
Celena can de Pijl (Zebra)
Gyan van den Bogert (Zuid)

“Deze ronde van het EK was voor ons
het eerste echte meetmoment met de
Europese toplanden”
Het EK Sevens bestaat uit twee ronden. De eerste
in Kazan, de tweede wordt 24 en 25 september
gespeeld in Brive (Frankrijk). Voor de eerste
ronde van het EK was Nederland ingedeeld
in Poule A met Frankrijk, Groot Brittannië
2 (GB2) en Finland als tegenstanders. Voor
Frankrijk was dit EK het laatste officiële toernooi
in voorbereiding op de Olympische Spelen en
de speelsters van GB2 hadden hier allemaal de
kans om zich nog in de Olympische selectie voor
Great Britain te spelen.
Een lastige poule dus, waar Nederland
uiteindelijk als derde in wist te eindigen.
Bondscoach Werlich zag goede dingen op dag
een, maar zag ook ruimte voor verbetering: “We
hebben een aantal momenten laten zien wat we
in huis hebben. De eerste helft tegen Frankrijk
hebben we goed rugby laten zien. Het is aan ons
om dat niveau iedere wedstrijd te laten zien.

LADIES 7’S SPELEN EERSTE LEG
EK SEVENS IN KAZAN
Het Europees Kampioenschap is vind dit jaar in twee ronden
plaats . De eerste in Kazan, de tweede wordt 24 en 25 september
gespeeld in Brive (Frankrijk), na de Olympische spelen.
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NL 7’s DAMES OP EK
De dames gefocust in de tunnel,
voor ze het veld betreden

Op dag twee werden achtereenvolgens
wedstrijden tegen Frankrijk in de Cup
kwartfinale, Spanje in de Plate halve finale en
Portugal in de wedstrijd om plek 7 gespeeld. In
deze wedstrijden hebben de dames opnieuw laten
zien wat ze waard zijn. “Deze ronde van het EK
was voor ons het eerste echt meetmoment met
de Europese toplanden. We hebben ervaren dat
we tegen alle tegenstanders goed rugby kunnen
spelen. Helaas zijn we nog niet in staat om dat
niveau de hele wedstrijd vol te houden,” aldus
Werlich.
Vanaf nu gaat de focus weer richting de tweede
EK leg. De poule-indeling voor leg 2 wordt
bepaald op basis van de eind ranking van leg 1.
De zevende plaats van de Nederlandse dames
zorgt ervoor dat in leg 2 Frankrijk, Spanje en
Finland de tegenstanders zullen zijn op de eerste
speeldag.

OLYMPIC EXPERIENCE IN HET
TEKEN VAN RUGBY

Rugby
www. rugby.nl
Nederland

“SAVE THE DATE; Op dinsdag 9
augustus staat de Olympic Experience in
het teken van rugby.”

DE OLYMPIC EXPERIENCE

9 AUGUSTUS = RUGBYDAG

Van 6 tot en met 21 augustus wordt het
Scheveningse sportstrand tijdens de Olympische
Spelen omgetoverd tot een Olympisch Rio de
Janeiro. Circa 5.000 sportfans van jong tot oud
kunnen hier diverse sporten beoefenen, bekijken
en beleven. Overdag zijn er allerlei verschillende
sporten te beoefenen onder begeleiding van
meer dan 25 verschillende sportbonden,
waaronder Rugby Nederland. In de namiddag
en avond zijn de Olympische Spelen live te
zien op grote TV schermen om TeamNL aan te
moedigen. Inclusief voor- en nabeschouwingen,
entertainment en live beelden uit het Holland
Heineken House in Rio. De aanwezigheid van
(oud) topsporters en Olympiërs maken het
evenement helemaal compleet.

Optimaal genieten van rugby? Dat kan! Iedere
dag wordt er een andere sport uitgelicht. Op
dinsdag 9 augustus staat de Olympic Experience
in het teken van rugby. Het NTC zal op deze dag
alle rugbyclinics verzorgen. Daarnaast worden
er demonstratiewedstrijden gespeeld en is er live
rugby uit Rio te zien op de grote TV schermen.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar vrijwilligers
die ons kunnen helpen gedurende dit prachtige
evenement, je kunt je hier opgeven: www.
vrijwilliger-rugby.nl/.
Bent u er ook bij? Meer informatie en tickets:
www.olympicexperience.nl

