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Beste Rugby vrienden,

Het seizoen 2016/2017 is 
voortvarend van start gegaan. Door 
het goede weer ligt de competitie op 
schema.

De nieuwe indeling van met name de coltteams 
en de clusterteams heeft tot enige commotie geleid 
bij een aantal clubs. In overleg met de clubs zal de 
wedstrijdleider Jos Roovers hier waar mogelijk 
aanpassingen in maken voor de tweede helft van 
het seizoen.

In toenemende mate vragen clubs dispensatie 
voor jeugdleden aan. Jeugdleden zijn volgens 
internationale rugby normen ingedeeld in 
bepaalde leeftijdsgroepen, De fysieke ontwikkeling 
en de bescherming van de spelers staat hierbij 
voorop. Het kan en mag dan ook niet de bedoeling 
zijn dat er dit jaar voor ruim 400 jeugdleden 
dispensatie is aangevraagd. De komende tijd zal 
hier verder overleg plaatsvinden met het LJO en 
aansluitend met de clubs.

1 oktober hebben de eerste Rugby Development 
Dagen succesvol plaatsgevonden. Op bijna alle 
locaties waren er veel deelnemers. Om de dag nog 
beter te kunnen organiseren en begeleiden vragen 
we alle clubs hun deelnemers tijdig aan te melden.

Ook heeft op 1 oktober een bijeenkomst 
in Amsterdam plaatsgevonden met de 
scheidsrechters.  Bij veel scheidsrechters bestaat 
nog steeds een gevoel van onbehagen over hun 
positie, begeleiding en houding van clubs en 
spelers voor, tijdens en na de wedstrijd. Als Rugby 
Nederland zullen wij hier wat betreft begeleiding, 
opleiding en communicatie meer aandacht aan 
besteden. Echter de ontvangst voor en na de 

wedstrijd en de houding van spelers, coaches en 
publiek  is de verantwoordelijkheid van de clubs. 
Nogmaals vraag ik u hier de juiste aandacht aan 
te geven en ook de afspraken van het Powerplan  
verder in te vullen.  Dit is in het belang van alle 
spelers, nu en in de toekomst.

Mede naar aanleiding van de uitzending van 
Zembla is er de laatste weken onrust ontstaan over 
de mogelijke negatieve gevolgen van spelen op 
kunstgras. Op dit moment wordt in Nederland op 
8 kunstgrasvelden rugby gespeeld.
Als Rugby Nederland participeren wij in het 
overleg dat plaatsvindt met KNVB, RIVM, 
Ministerie VWS, Gemeentes en leveranciers. Wij 
houden u hiervan verder op de hoogte, middels 
informatie op de Rugby Nederland website.

Zoals in de ALV van juni gepresenteerd zal 
er een regio structuur worden opgezet om  
de communicatie tussen Rugby Nederland, 
bondsbureau en de clubs en tussen de clubs in de 
regio onderling, verder te versterken. 
De komende weken zal een delegatie van bestuur 
en het bondsbureau de 6 regio’s bezoeken.
Wij verwachten dat alle clubs met een aantal 
vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. Het is de 
bedoeling dat deze regiomeetings 3 a 4 keer per 
jaar plaatsvinden, met aandacht voor training en 
opleidingen en het bestuur de mogelijkheid heeft 
om met de clubs lopende zaken en ontwikkelingen 
te bespreken. Hierdoor kunnen dan tijdens de 
ALV bepaalde onderwerpen beter en efficiënter 
worden besproken en besloten.

Op 5 november speelt Heren 15s zijn eerste 
wedstrijd van dit seizoen uit tegen Oekraïne. De 
selectie bevat een aantal nieuwe en jonge spelers.
Vervolgens op 19 november wordt thuis in 
Amsterdam gespeeld tegen Moldavië. Net als 

afgelopen jaar wordt het weer een spannende 
wedstrijd en een mooi rugby evenement. We 
hopen dat u allen in grote getale naar het stadion 
komt om de Heren 15s aan te moedigen en te 
genieten van een mooie rugbywedstrijd en sfeer.

De Dames 7s hebben na een moeilijke start 
uiteindelijk een goed resultaat (5e plek) behaald bij 
de European Championship wedstrijden in Brive. 
Zowel in de selectie van Dames 7s als in de Dames 
U18 7s  waren veel nieuwe spelers opgenomen, die 
hiermee een goede ervaring hebben opgedaan. Het 
ziet er naar uit dat de bijdrage van NOC*NSF aan 
het Dames 7s programma voor komend seizoen 
wordt verlaagd. Indien dit zo mocht zijn zal de 
begroting hierop per direct worden aangepast.

Het Dames 15s team nam deel aan het EK 
in Madrid en zijn, na een zware strijd tegen 
Rusland,  winnaar geworden van hun poule.  Ze 
speelde tegen Spanje, de ongeslagen winnaar 
van de andere poule, de finale wedstrijd. In een 

hard bevochten wedstrijd lukt het de dames niet 
om gastland Spanje te verslaan. Hierdoor zijn 
de dames op een verdienstelijke tweede plek 
geëindigd. Een resultaat waar men trots op mag 
zijn.

De volgende ALV vindt plaats op zaterdag 17 
december om 10.00 op het NRCA. Ik verzoek 
u uiterlijk 14 dagen voor de vergadering uw 
verzoeken in te dienen bij het bestuur, zodat ze 
kunnen worden rondgestuurd met de agenda en 
in de vergadering worden behandeld.

Mede namens de andere bestuursleden wens ik u 
een goed rugby seizoen.

Met vriendelijke groet,

Janhein Pieterse
Voorzitter, Rugby Nederland

JANHEIN PIETERSE
Voorzitter, Rugby Nederland

www. rugby.nl
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DAMES 7S WINNEN PLATE & 
WORDEN 5E OP EK

Het Nederlands Dames 7s team heeft het Europees Kampioenschap afgesloten met een 
vijfde plaats. In de Plate finale van Leg 2 werd Wales verslagen met 10-0.

“Tegen Rusland hebben de speelsters 
een vechtersmentaliteit laten zien,” aldus 
Werlich.

Bondscoach Sascha Werlich blikt tevreden 
terug: “We kijken met een goed gevoel terug op 
het afgelopen weekend. We hebben consistent 
gespeeld. Het team was in staat de goede dingen 
vast te houden en verbeterpunten toe te passen in 
een volgende wedstrijd.”
Na de zevende plaats behaald in Leg 1, eerder dit 
jaar in Kazan, waren de Dames 7s voor de tweede 
speelronde ingedeeld in de poule bij Frankrijk, 
Spanje en Finland. Een zware poule met de 
nummer 1 (Frankrijk) en 6 (Spanje) uit de eerste 
Leg.

Na drie wedstrijden eindigde Nederland als 
derde in de poule en wist het de kwartfinales 
te bereiken. Tegenstander in deze kwarfinale 

was de latere winnaar van het EK; Rusland.  
“Tegen Rusland hebben de speelsters een 
vechtersmentaliteit laten zien,” aldus Werlich. 
“Deze energie, samen met het gecontroleerde 
spel, heeft ertoe geleid dat de laatste twee 
wedstrijden, tegen Spanje en Wales, van een goed 
niveau waren. Dat goede niveau betaalde zich uit. 
Spanje werd verslagen met 24-5 en in de Plate 
finale Wales met 10-0. 

In de laatste overall ranking is Nederland op 
een vijfde plaats geëindigd. Werlich daarover: 
“Dat is op dit moment reëel. Kijkende naar het 
aantal nieuwe spelers die doorkomen geeft dit 
veel vertrouwen voor de toekomst. We zijn op de 
goede weg!”
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DAMES U18 EINDIGEN 9E OP EK

DUKKIES SELECTIE EK
De U18 dames 7’s namen 10 & 11 september deel aan 

het Europees Kampioenschap.

Centraal thema voor het team tijdens het EK 
bleek het geloof in eigen kunnen. Bondscoach 
Sascha Werlich zag een goede start tegen 
Frankrijk. “We speelden ontzettend goed rugby in 
het begin van deze wedstrijd. We gingen de rust in 
met een 19-7 voorsprong. Helaas zakte het geloof  
in eigen kunnen in en verloren we daardoor de 
wedstrijd tegen Frankrijk alsnog en ging ook de 
wedstrijd tegen Canada verloren.” 

De nieuwe opzet van het EK U18 met USA en 
Canada maakt het niveau van het toernooi nog 
hoger dan voorgaande jaren. De tegenstand op het 
toernooi is nog beter. Wedstrijden tegen betere 
tegenstanders zijn goed voor de ontwikkeling van 
de speelsters in het Dames 7s programma.
De eerste dag besloten “De Dukkies” met een 

overwinning op Portugal. Mede door de zware 
poule indeling met de nummer 1 (Frankrijk) en 
3 (Canada) van het toernooi, werd Nederland 
veroordeeld tot het spelen van de Bowl. Op dag 
twee stonden eerst Oekraïne en daarna Zweden 
op het programma. Het vertoonde spel tegen deze 
tegenstanders was heel goed en zorgde voor ruime 
overwinningen. De laatste wedstrijd, om plek 8, 
werd verloren van Portugal.

Sascha Werlich kijkt terug op een leerzaam 
toernooi en ziet veel aanknopingspunten. 
“Wanneer dit team in zichzelf gelooft, kan het 
iedereen aan.” 

Op 10 en 11 september heeft het Dames U18 7s team deelgenomen aan het EK U18. 
Nederland was ingedeeld in een zware poule. Daarin waren Frankrijk, Canada en Portugal 
de tegenstanders op dag 1. Canada en USA debuteerden op het EK. Zij werden door Rugby 
Europe als niet-Europese landen  toegevoegd aan de deelnemerslijst.
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100 JAAR INTERNATIONAAL 
RUGBY IN NEDERLAND

Honderd jaar geleden in 1916 speelden teams 
uit Schotland en Engeland in Leeuwarden 
een rugbywedstrijd voor 2500 opgetogen 
Nederlandse toeschouwers. Dit was de eerste keer 
dat er een rugby interland in ons land plaatsvond. 
De teams gingen na afloop echter niet terug naar 
huis in Groot-Brittannië, maar naar de barakken 
van het interneringskamp HMS Timbertown in 
Groningen.

De rugbyspelers waren onderdeel van de 1ste 
Royal Naval Brigade die als gevolg van de Eerste 
Wereldoorlog en de val van Antwerpen terecht 
waren gekomen in het neutrale Nederland. In 
het kamp zag Commodore Wilfred Henderson 
erop toe dat de zeelui naast het volgen van een 
opleiding, in het bedrijven van sport een manier 
hadden om zichzelf te ontwikkelen en de moraal 
hoog te houden. 

In samenwerking met rugbyclub Greate Pier 
en EersteWereldoorlog.nu, organiseert de 
stichting Rugby MAD op zaterdag 5 november 
in Leeuwarden een rematch tussen British 
Royal Navy bases uit Schotland en Engeland. 
Dit evenement heeft een steunbekrachtiging 
van de Britse Ambassade en van World Rugby 

voorzitter Bill Beaumont mogen ontvangen. Het 
oktobernummer van het tijdschrift Rugby World 
wijdt een artikel aan de wedstrijd.

De Centennial Memorial Wedstrijd is onderdeel 
van een driedaags programma dat verder 
onder andere bestaat uit een symposium over 
sporthistorie en een educatief programma. 
Sprekers op het symposium zijn sporthistoricus 
Jurryt van de Vooren, Menno Wielinga - auteur 
van Het Engelse Kamp. Groningen 1914-1918 
en Stephen Cooper, winnaar van de Best Rugby 
Book of the year award met The Final Whistle: 
The Great War in Fifteen Players.

Voor een feest met rugby, muziek, publiek 
in nostalgische kleding en oldtimers moet u 
in november in Leeuwarden zijn: een uniek 
evenement en een stap terug in de tijd als de 
Royal Navy teams na 100 jaar nogmaals de 
rugbyvelden van Leeuwarden betreden.

Tickets voor de wedstrijd op 5 november, en 
een volledig programma van activiteiten, zijn te 
vinden op www.rugbymad.nl.

SAVE THE DATE; Op dinsdag 5 november 
staat in het teken van memorial rugby.

ENG v SCO 1916 – 2016: memorial rugby - 5 november te Leeuwarden
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RUGBY IS TOCH EEN CONTACTSPORT
Tag rugby, voor veel ouders en zelfs trainers is het 
even wennen. Er wordt vaak geredeneerd vanuit 
de kids of een bepaald imago dat de sport heeft. 
“Ze waren net gewend aan contact” of “Rugby is 
toch een contactsport?”. Ik zal niet ontkennen dat 
rugby een contactsport is. Een tackle is namelijk 
een van de mooiste facetten van het rugbyspel. 
Dat gezegd hebbende ben ik wel van menig dat 
rugby meer een ontwijk sport is. Het ontwijken 
van het contact met als doel de bal levend te 
houden en continuïteit te creëren. 

RUGBY IS TOCH EEN CONTACTSPORT
In de ‘oude’ situatie was er weinig open spel bij de 
turven te zien. Het, ook wel van voetbal bekende 
‘kluitje’ was meer regel dan uitzondering. Door 
het invoeren van tag rugby zorgen we ervoor dat 
de kids zich meer bewust worden van de ruimte, 
hun positie in het veld, dat ze handling skills 
ontwikkelen, dat ze leren overspelen, dat ze leren 
ontwijken, side-steppen én dat ze de basis leggen 
voor de tackle. Een bijkomend voordeel, vind ik 
ook, is dat grotere spelers minder makkelijk door 
alles en iedereen heen denderen. Hierdoor 

zij minder bepalend tijdens een wedstrijd, maar 
ontwikkelen zelf juist meer rugbyend vermogen 
in plaats van alles op kracht te doen. Het aanleren 
van deze skills is op latere leeftijd lastiger. Is het 
niet lekker, dat je bij de Cubs je niet meer druk 
hoeft te maken of een speler kan passen of dat hij 
weet waar hij staat op het veld? 

KIDS POSITIEF
We zijn nu ruim een maand onderweg in het tag 
avontuur en je ziet de vooruitgang bij de spelers. 
Er zijn nu al minder kluitjes. De kids vinden 
het super leuk, er zijn meerdere spelers aan de 
bal tijdens een wedstrijd, niet telkens dezelfde. 
Taggen gaat ook al beter, ik heb zelfs al ‘duik-tags’ 
gezien. 

CONCLUDEREND
Het invoeren van tag-rugby is wat mij betreft 
een stap in de goede richting. Je kan er zelfs nog 
over nadenken om de eerstejaars benjamins ook 
te laten taggen, maar dat is wel makkelijker met 
eenjarige leeftijdsgroepen.

TAG RUGBY IN NEDERLAND

TAG RUGBY
TAG rugby motiveert door de minimale blessures

Een jaar of tien geleden heb ik een aantal sets tags laten bestellen met het idee deze in de 
trainingen te gaan gebruiken. Helaas zijn al die tags vrij snel onder in een kast belandt. 
Gelukkig, naar mijn idee, hebben we dit seizoen de dikke laag stof van de tags af kunnen 
blazen en worden ze ten volle gebruikt.

Tim Lips
(Haagsche Rugby Club)
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SPORTSTROOM

SUBSIDIEREGELING ‘ENERGIEBESPARING EN 
DUURZAAMHEID BIJ SPORTVERENIGINGEN’
Vanaf 2 januari 2016 kan uw club weer 
een beroep doen op deze subsidieregeling 
waarbij 30% subsidie wordt verstrekt op 
energiebesparende maatregelen. (stichtingen 
krijgen 15% subsidie). 
Deze regeling is zeer interessant als u 
voornemens bent om bijvoorbeeld zonnepanelen 
te plaatsen, uw clubgebouw te isoleren, 
isolatieglas te plaatsen en anderszins.

De subsidiepot is 6 miljoen euro groot en wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt! Om voor 
subsidie in aanmerking te komen, dient u op 2 
januari deze aan te vragen. De spelregels van deze 
subsidieregeling kunt u hier teruglezen.

ENERGIESCAN MET KORTING VIA RUGBY 
NEDERLAND
Een prima vertrekpunt voor energiebesparing 
vormt het laten opstellen van een energiescan. 
Een bouwkundige van SportStroom bezoekt 
uw accommodatie en brengt helder in kaart 
waar besparingsmogelijkheden liggen, rekening 
houdend met uw onderhoudsplanning etc. Niet 
alleen het laaghangende fruit wordt benoemd, 
maar ook maatregelen die een investering vergen 
worden overzichtelijk gepresenteerd inclusief 
terugverdientijd en de invloed van subsidie. De 
resultaten worden aan uw bestuur gepresenteerd.

Normaliter kost een energiescan € 795,= exclusief btw. 
Rugby Nederland heeft bij SportStroom een korting 
van € 100,= bedongen, zodat u voor de scherpe 
prijs van € 695,= een energiescan kunt laten 
maken.

We wensen hen veel succes en plezier met deze 
uitdaging!

OVER SPORTSTROOM
SportStroom is de energiepartner van ruim 3.000 
sportverenigingen, waaronder ± 20 rugbyclubs. 
Opgericht door 2 sportbestuurders in 2003, is 
SportStroom door de jaren heen uitgegroeid 
tot een kennisinstituut rondom energie en 
energiebesparing. Deelname aan de collectieve 
inkoop energie is geheel kosteloos, u kunt hier 
een vrijblijvende offerte opvragen.

U kunt bij SportStroom terecht voor:

1. Energiebesparingsadvies
2. Zonnepanelen 
3. LED-veldverlichting
4. Financierings- en subsidieadvies (o.a. het  
 aanvragen van de subsidie op 2 januari).

Mocht u vragen over energie of energiebesparing 
hebben, neemt u dan gerust contact met 
SportStroom op, men staat u graag te woord.

Telefoonnummer: 0512 – 74 50 30 
Mailadres: info@sportstroom.nl 
Website: www.sportstroom.nl 

http://sportstroom.nl/nieuws/subsidieregeling.html
http://www.sportstroom.nl/aanvragen-besparingsberekening
http://www.sportstroom.nl/aanvragen-besparingsberekening
http://www.sportstroom.nl/contact
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Hieronder staan de belangrijkste aankomende evenementen. De oranje evenementen zijn 
thuiswedstrijden van ons Heren 15s team.

05-11-2016   Oekraïne vs Nederland - Lviv, Oekraïne
05-11-2016   100 jaar memorial wedstrijd Engeland vs Schotland- Leeuwarden
12-11-2016   Rugby Development Dag 2 - Landelijk
19-11-2016   Nederland vs Moldavië - Amsterdam 15.00 uur
26-11-2016   Bondsdag 2 – Landelijk
17-12-2016   Rugby Nederland ALV – 10:00 uur
04-03-2017   Nederland vs Portugal - Amsterdam 15.00 uur
18-03-2017   Nederland vs Zwitserland - Amsterdam 15.00 uur
11-04-2017   Polen vs Nederland - Warschau, Polen

EVENEMENTEN AGENDA
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