
P18 
TOPSPORT 

 HEREN

P10
COMPETITIE

•  RESPECT  •  DISCIPLINE  •  KAMERAADSCHAP

JAAR
VERSLAG
SEIZOEN 2017 - 2018

©
 D

en
ni

s v
an

 d
e 

Sa
nd

e

“IN DIT JAARVERSLAG WORDEN DE VERSCHILLENDE 
ACTIVITEITEN VAN RUGBY NEDERLAND BENOEMD  
EN DE SUCCESSEN EN LEERMOMENTEN VAN HET 
AFGE LOPEN SEIZOEN WEERGEGEVEN.”



2  |  JAARVERSLAG 2017/2018

18

24

12

16
2  Voorwoord  

5 Inleiding
 

6 Goed Sportbestuur
 

8 Organisatie en Bestuur

10 Competitie
 

12 Leden

14 Participatiesport
 

16 Opleidingen
  

18 Topsport Heren

22 Nationaal Training Centrum  (NTC)

 
24 Topsport Dames

28 Marketing en Communicatie

30 Sponsoring 

Met vriendelijke groet,

Andy Meredith 
Directeur Rugby Nederland

VOORWOORD
Met genoegen bied ik u hierbij het Jaarverslag seizoen 2017-2018 van 
Rugby Nederland aan.

Ik kijk met gepaste trots terug op het seizoen 2017-2018. Een bewogen 
jaar waar veel veranderingen zijn doorgevoerd. Niet alleen op het 
bondsbureau, maar ook binnen de sport.

Rugby zit in een stijgende lijn. Het aantal leden & clubs groeit nog 
steeds, de aandacht in de media neemt toe en ook op financieel gebied 
gaat het beter. Dit mede door de invoering van een nieuw online uitga-
ven systeem. Op het gebied van ledengroei maken we vooral binnen 
de jeugd grote stappen, mede door de verdere uitbouw van het World 
Rugby programma ‘Get into Rugby’. Tevens werd voor het eerst het NK 
Beach Rugby gehouden, vond de Bingham Cup plaats en werd een gala 
diner georganiseerd ter ere van de spelers van het jaar en diende als 

fondsenwerving voor de SNSG en Jong Oranje selecties.

De focus op de jeugd wordt versterkt door de samenwer-
king met onze nieuwe hoofdsponsor DEGIRO. Samen zijn 
wij de campagne ‘Investeren in de Toekomst’ gestart. Door 

de ondersteuning van DEGIRO zijn wij in staat geweest 
om extra ‘Get into Rugby’ materialen te bestellen en  

hiermee clubs te helpen met het werven van nieuwe 
jeugdleden. Ik wil dan ook DEGIRO bedanken voor hun 
ondersteuning in de verdere groei van Rugby Neder-
land.

Deze investering in de jeugd komt tevens terug in de 
nationale teamselecties. De ‘Pathway’, ontwikkeld 
door Gareth Gilbert en de technische staf, heeft  
geleid tot meerdere nieuwe caps bij de Heren 
15s tijdens het afgelopen interland seizoen.  
Daarnaast zijn meerdere NTC spelers gescout 
door buitenlandse clubs/colleges en spelen er nu 
ruim 20 U18 en U20 spelers in het buitenland met 

een (semi-)prof contract.

Het is zaak om in de komende jaren deze positie-
ve ontwikkelingen voort te zetten, maar tevens 
de focus te richten op ‘Player Welfare’ en te zor-
gen voor een Rugby Nederland platform, dat kan 
steunen op een goed ingerichte organisatie met 
heldere richtlijnen en procedures, een “Goed Sport-

bestuur” en een gezonde administratieve organisatie. 
Achter de schermen werkt Rugby Nederland hard aan het optima-
liseren van de producten en service. Denk hierbij aan de introductie 
van een U20 competitie, Mixed Ability Rugby en de samenwerking 
met Touch Nederland. In dit jaarverslag wordt op de verschillende  
activiteiten van de bond de voortgang beschreven van het afgelopen 
seizoen. Het seizoen wordt gemeten van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 
2018.

INHOUD 

Met vriendelijke groet,

Andrew Meredith  
Directeur, Rugby Nederland JAARVERSLAG 2017/2018  |  3



VISIE

•  Nederland inspireren & activeren….

•  met de kracht en discipline van rugby,

•  met het respect voor de tegenstanders en scheidsrechter,

•  met de kameraadschap van je teamgenoten.

 
MISSIE

•  het uitdragen en behouden van de kernwaarden van rugby,

•  het werven en behouden van leden,

•  het versterken van verenigingen,

•  het creëren van een topsportcultuur.

KERNWAARDEN

•  Respect

•  Discipline

•  Kameraadschap
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RUGBY NEDERLAND STELT ZICH ALS 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 bevorder-

lijk kan zijn tot verwezenlijking van het doel.

Rugby Nederland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid  
met statutaire zetel in de gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te 
Bok de Korverweg 6, 1067 HR Amsterdam. 

INLEIDING

• RESPECT

• DISCIPLINE

• KAMERAADSCHAP
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aanbevelingen voor
Goed Sportbestuur

COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR

13
PAS TOE OF LEG UIT!

over de agenda en bestuursbesluiten 
die de ALV aangaan. Slechts in 
gemotiveerde uitzonderingsgevallen 
kunnen er klemmende redenen van 
privacy of discretie zijn om niet 
volledig transparant te zijn.

AANBEVELING 9 
• Aftreden bestuursleden. Het 
bestuur bevordert dat bestuursleden 
tussentijds aftreden bij: a)  
frequente afwezigheid waar ze 
door medebestuursleden (of 
toezichthouders) op zijn aangesproken; 
b) onvoldoende functioneren; c) 
structurele onenigheid van inzichten; 
d) onverenigbaarheid van belangen; e) 
indien dit anderszins door het bestuur 
geboden wordt geacht.

AANBEVELING 10 
•  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 direc-
tieprofiel vast en legt de taken, be-
voegdheden en verantwoordelijkhe-
den van de directie duidelijk vast in 
een directiestatuut. De positie van de 
directeur wordt in de statuten veran-
kerd.
 
AANBEVELING 12 
•  Controletaak ALV. Het bestuur 
zorgt ervoor dat de ALV haar 
controletaak naar behoren kan 
uitvoeren.

AANBEVELING 13 
•  Statuten en reglementen. 
Het bestuur zorgt ervoor dat de 
organisatie in ieder geval naast de 
statuten de volgende reglementen 
heeft: een tuchtreglement, een 
dopingreglement, een regeling 
tegen seksuele intimidatie, een 
regeling tegen discriminatie /
racisme en een regeling voor 
klachten.

In de algemene Ledenvergadering van het NOC*NSF zijn 13 aanbeveling 
voor Goed Sportbestuur vastgesteld. Deze 13 aanbevelingen zijn 
overgenomen door Rugby Nederland en gelden als leidraad voor 
het functioneren van het bestuur. Hieronder is per aanbeveling 
aangegeven of deze volledig (•) of gedeeltelijk (•) is geïntegreerd in het 
handelen van het bestuur van Rugby Nederland.

GOED SPORTBESTUUR
GOOD GOVERNANCE IS IN DE MAATSCHAPPIJ 
VAN VANDAAG ACTUELER DAN OOIT. 
HET GAAT BIJ DIT ONDERWERP OM:

AANBEVELING 1 
• Eenheid. Het bestuur zorgt voor 
eenheid binnen de organisatie door 
eenheid in beleid, organisatie en 
structuur. Het bestuur straalt dit uit 
en leeft dit na. Het zorgt hiermee 
voor maximale transparantie en 
voorspelbaarheid van de organisatie.

AANBEVELING 2 
• Topsportstatuut. De organisatie 
stelt vanwege onder meer de grote 
(financiële en) specifieke belangen 
en complexiteit van de topsport een 
topsportstatuut op.

AANBEVELING 3
• Financieel statuut. Het be-
stuur zorgt dat hij een goed financieel  
beleid en een passende administratie-
ve organisatie voert, vastgelegd in een 
financieel statuut.

AANBEVELING 4 
• Besturingsmodel. Het bestuur 
stelt duidelijk vast op welke manier 
de organisatie bestuurd wordt. Het 
heroverweegt en actualiseert met 
regelmaat het gehanteerde bestu-
ringsmodel.

AANBEVELING 5
• Bestuursfuncties. Bij de uitoe-
fening van een bestuursfunctie is 
het belangrijk dat de juiste persoon 
op de juiste plaats zit, er voldoende 
vernieuwing is, de wijze van voor-
dragen en benoemen transparant is 
en het organisatiegeheugen goed is 
gewaarborgd.

AANBEVELING 6 
• Gedragscode bestuur. Het be-
stuur stelt een gedragscode vast 
waaraan bestuursleden zich in hun 
handelen (moeten) houden en legt 
deze ter goedkeuring of in ieder geval 
ter kennisneming voor aan de ALV.

AANBEVELING 7 

• Bestuurdersaansprakelijkheid. 
Het bestuur bespreekt de noodzaak 
of wenselijkheid om zich voor 
bestuurdersaansprakelijkheid te 
verzekeren en legt zijn oordeel 
gemotiveerd aan de ALV voor.
 
AANBEVELING 8 
• Transparantie. Het bestuur 
vergadert volgens een jaarlijks 
vastgesteld schema en is transparant 

• de kwaliteit van beleid, organisatie en structuur;
•  de integriteit in het functioneren van bestuur,  

directieteam, management en ledenraad;
•  een helder en transparant financieel beleid;
•  een goed besturingsmodel;
•  adequate regelgeving.
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ORGANISATIE 
& BESTUUR

COMMISSIES BINNEN RUGBY NEDERLAND
Rugby Nederland kent meerdere commissies. 
Het doel van een commissie is om het bestuur en 
bondsbureau bij te staan en advies te geven over 
onderwerpen gerelateerd aan de commissie. Deze 
commissies zijn dus als ware werkgroepen die zich 
vastbijten op één specifiek 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.

Samenstelling van Bestuur en Organisatie per 01 juli 2017

 

 
Voorzitter:  J. Pieterse                                                   Jeugdzaken:    I. Rosier
Secretaris:  C. Potters                                                    Wedstrijdzaken:    A. Acda
Penningmeester:  S. Smeenk                                                  Topsport & Sponsoring: J.Takken

Op 13 januari 2018 heeft de volgende bestuur toetreding plaatsgevonden: 
I. Rosier is toegetreden als Bestuurslid Jeugdzaken.

Directeur:  Andrew Meredith                                  Technisch Directeur: Gareth Gilbert
Office Manager:  Mariëlle Ten Rouwelaar                    Dames 7s Coach: Richard van den Broek
Development Manager: Tijmen Vader                                            Performance Coördinator:  Joanne Bast
Competitieleider a.i.:  René Pijnenburg                                    Bondscoach Dames: Sascha Werlich

Op 12 februari 2018 is Tijmen Vader Development Manager geworden. Op 5 juni is Joanne Bast Performance Coördi-
nator geworden.
Op 1 maart is René Pijnenburg tijdelijk Competitieleider.

Een huishoudelijk reglement is een set regels en 
richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Een 
vereniging of stichting moet beschikken over statuten; 
het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet 
verplicht. 

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IS:
•  is (een nadere detaillering van en) een aanvulling op de  

statuten;
•  kan behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en 

bevoegdheden van bestuursleden bevatten. Ook procedu-
res en werkwijzen kunnen in het huishoudelijk reglement 
worden vastgelegd, of er kan naar beschrijvingen hiervan 
worden verwezen. Legt u ze vast in het huishoudelijk regle-
ment dan is wijziging alleen mogelijk door een bestuursbe-
sluit;

•  mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Waar dit toch 
het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huis-
houdelijk reglement;

•  kan worden gewijzigd in een bestuursvergadering of in de 
jaarvergadering. Het is gebruikelijk dat het eerste huis-
houdelijk reglement wordt goedgekeurd met een gewone 
meerderheid van stemmen. In het huishoudelijk reglement 
wordt vastgelegd hoe het reglement gewijzigd kan worden 
(gewone/enkelvoudige) meerderheid, tweederde meerder-
heid, alleen bij unanimiteit);

•  is openbaar en kan door belangstellenden (zoals donateurs) 
opgevraagd worden.

In seizoen 2017-2018 is het Huishoudelijk Reglement gewijzigd, 
daar de laatste versie uit 2010 stamde. De voorbereidingen voor 
wijzigingen in het HHR zijn gedaan door het bestuur van Rugby 
Nederland i.s.m. Patrick Bout, Michiel van Dijk en Bob van Zijl. 
Voor de opstelling van het HHR is gekeken naar meerdere refe-
renties waaronder de presentatie van Commissie van Advies, 
Commissie van Onderzoek en de “13 aanbevelingen voor Goed 
Sport Bestuur” vanuit NOC*NSF.

HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT

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.

COMMISSIES VAN BIJSTAND 
Rugby Nederland kent de volgende commissies van bij-
stand:

•  Landelijk Jeugd overleg (LJO) 
•  Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS) 
•  High Performance Team (HPT) 
•  Landelijk Overleg Dames (LOD) 
•  Commissie Rugby Scheidsrechters (CRS) 
•  Sponsor Commissie (SC) 

COMMISSIES MET BIJZONDERE  
OPDRACHT 
Rugby Nederland kent de volgende Commissies met bij-
zondere opdracht:

•  Arbitrage Tucht Commissie (ATC) 
•  Commissie van Beroep (CvB) 
•  Commissie van Financiële Toezicht (CFT)  
•  Medische Commissie (MC) 
 • Commissie Onderscheidingen en  
• Predicaten (COP) 
• Vertrouwenscommissie (VC)

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. 

Voor meer informatie over de commissies raadpleegt u 
het Huishoudelijk Reglement welke op de website staat.  
Hierin vindt u per commissie het doel, wie zitting nemen in 
de commissie, en de uit te voeren taken & verantwoorde-
lijkheden.

BESTUUR

BONDSBUREAU

ORGANISATIE
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COMPETITIE
SEIZOEN 2017-2018
Het seizoen 2017-2018 is relatief rustig verlopen. Helaas viel door een 
hardnekkige vorstperiode de gehele maand januari uit waardoor veel  
wedstrijden moesten worden ingehaald. Vooral binnen de jeugdcompetitie 
was dit lastig omdat deze wedstrijden moesten worden ingehaald in de 
vakantieperiode en op RDD. Gedurende het seizoen zijn er wel meerdere 
aanpassingen gemaakt op het wedstrijdschema ten behoeve van de 
nationale selecties. Dit was vooral merkbaar bij de damescompetitie. 
Sinds dit jaar mochten de speelsters van de Dames 7s ook uitkomen voor 
een club in de reguliere 15s competitie. 

WINNAARS
LANDELIJK MINI TOERNOOI
Mede door de grote groei bij de jeugd 
was er dit seizoen besloten de opzet en 
plaatsing voor het toernooi anders aan 
te vangen. Plaatsing voor dit toernooi 
was via een toernooi in de desbetref-
fende districten waarbij van te voren is  
vastgesteld hoeveel plekken ieder dis-
trict krijgt toebedeeld op basis van het 
totaal aantal miniteams in het district. 
Daarnaast was bepaald dat er per club 
slechts één team afgevaardigd kon wor-
den naar het LMT. De nadruk van het 
toernooi ligt niet meer op een kampi-
oenschap, maar op participatie.

Voor het organiseren van dit toernooi 
is een oproep gedaan naar de clubs en 
heeft Rugby Nederland in samenwer-
king met het Landelijk Jeugd Overleg, 
uit de clubs die zich gemeld hadden, RC 
Tilburg aangewezen om voor dit jaar de 
organisatie ter hand te nemen. 

De onderlinge wedstrijden waren vrijwel 
allemaal gelijkwaardig en in enkele  
gevallen moesten uiteindelijk drop goals 
de beslissing geven voor welke plaats in 
de poule of wie er doorging naar de vol-
gende finale.

Uiteindelijk presteerde HRC het beste op 
het LMT. 

CUBS CUP FINALE
In de Finale van de NK Cubs 2018 tussen 
RC Delft CU1 en BSN/Te Werve CU1 toon-
de RC Delft zich oppermachtig en won-
nen de Finale met een eindstand van 
50-0!

JUNIOREN CUP FINALE
In de Finale van de NK Junioren 2018  
tussen RC Eemland JU1 en URC JU1 bleef 
het tot de laatste minuut spannend. Uit-
eindelijk is het URC dat, met een try in 
de laatste minuut, de eindstand op 17-28 
zette en het Kampioenschap Junioren 
binnen haalde!

COLTS CUP FINALE
De Finale bij de Colts tussen Haagsche 
Rugby Club CO1 en RC the Dukes CO1 was 
een echte thriller die in de slotseconde 
beslist werd door een try van HRC. Eind-
uitslag 20-19 met als Nederlands Kampi-
oen HRC CO1!

BEKERCOMPETITIE
De bekercompetitie 3de en 4de klasse 
is moeizaam verlopen. Regelmatig 
konden teams hun geplande wedstrijd 
niet spelen. De bekerfinale ging tussen 
RC Eindhoven en AAC 2. In een zeer 
vermakelijke wedstrijd tussen AAC 2 
en RC Eindhoven scoorden de mannen 
van RC Eindhoven in de laatste minuut 
een try en claimden daarmee de 
overwinning. Eindstand 15-16 in het 
voordeel van RC Eindhoven.

DEGIRO EREKLASSE PLATE FINALE
In de DEGIRO Ereklasse Plate fina-
le ging het tussen RC Castricum en 
ASCRUM. Een zeer spannende wed-
strijd. In de laatste paar minuten van 
de wedstrijd scoorde RC Castricum 
de winnende try en zette daarmee de 
eindstand op 22-18.

DEGIRO EREKLASSE 
KAMPIOENSCHAPPEN DAMES
Het landskampioenschap bij de da-
mes ging tussen RC the Bassets uit 
Sassenheim en RC Delft. Zowel the 
Bassets als Delft waren vanaf het 
eerste moment al oppermachtig in de 
competitie en eindigden beide op de 
eerste plaats in de poule fase. Beide 
teams kwamen daarna uit in de Kam-
pioenspoule en stonden daar meerde-
re keren tegenover elkaar. De eerste 
wedstrijd eindigde in een gelijkspel en 
de tweede wedstrijd werd gewonnen 
door RC the Bassets. Vorig jaar verloor 
RC Delft nog de Ereklasse finale van 
AAC Amsterdam en was er dit jaar op 
gebrand om de beker mee naar huis te 
nemen. RC the Bassets stonden voor 
het eerst sinds de clubhistorie in de 
finale en wilden deze direct winnend 
afsluiten.

In de finale stonden twee teams die 
alles hebben gegeven. Na 80 minuten 
speeltijd eindigde de wedstrijd in een  
17-10 overwinning voor RC The Bassets.

DEGIRO EREKLASSE 
KAMPIOENSCHAPPEN HEREN
De finale van de DEGIRO Ereklasse He-
ren werd wederom een Goois onde-
ronsje tussen Rugby Club Hilversum 
en Rugby Club ’t Gooi. In de Kampi-
oenspoule kwamen de teams elkaar al 
twee keer eerder tegen. Beide teams 
verloren toen de thuiswedstrijd en 
wonnen de uitwedstrijd dus beloofde 
het een zeer spannende strijd te wor-
den. Rugby Club Hilversum is de rege-
rend landskampioen door vorig jaar 

nog overtuigend te winnen van RC ’t 
Gooi met 34-15. Seizoen 2012-2013 was 
het laatste seizoen dat RC ’t Gooi zich 
mocht kronen tot nationaal kampioen 
Ereklasse. In de finale werd er door 
beide teams hard gevochten, maar RC 
’t Gooi was vanaf het begin het betere 
team en versloeg RC Hilversum met 
19-30.

SEVENS
Dit jaar zijn er wederom Nationale 
Kampioenschappen Sevens gespeeld. 
Hierbij speelden de Cubs, Junioren en 
Colts eerst een voorronde om zich 
te plaatsen voor het NK 7’s op het 
N.R.C.A. Voor aanvang van de finales 
hebben zich twee teams teruggetrok-
ken zodat het kampioenschap bij de 
Cubs en Colts startte met 15 in plaats 
van 16 teams. Uiteindelijk werd bij 
Cubs RC Delft landskampioen. Bij de 
Junioren was dat URC en bij de Colts 
werd Haagsche RC landskampioen.

Bij de dames en heren werd er geen 
voorronde gespeeld. Bij heren hadden 
zich 18 teams ingeschreven. Uiteinde-
lijk werd met 14 teams gestreden om 
het landkampioenschap. Bij de dames 
hadden zich 9 teams ingeschreven 
en werd er uiteindelijk gestart met 
slechts 6 teams.

Vijf seniorenteams presteerden het 
zelfs om zich één dag voor de fina-
les af te melden. Hierdoor werden de 
overgebleven teams uiteraard flink 
gedupeerd en moest het toernooi-
schema op het allerlaatste moment 
worden aangepast.

Bij de heren is RC ’t Gooi de landkampi-
oen 7’s geworden. In de finales waren 
zij  RC Castricum met 17-12 de baas. En 
bij de dames nam RC The Bassets de 
beker mee naar huis. Zij versloegen RC 
Castricum met 15-27.

KAMPIOENEN
REGULIERE COMPETITIE HEREN 

DEGIRO Ereklasse: RC ‘t Gooi 1  Landskampioen 
Eerste klasse: Amstelveense RC 1 
Tweede klasse Noord: RFC Haarlem 1 
Tweede klasse Zuid: DIOK 2 
Derde klasse Noord Oost: Rams 1 
Derde klasse Noord West: RC ‘t Gooi 3 
Derde klasse Zuid Oost: Maraboes 1 
Derde klasse Zuid West: RC Tovaal 1 
Vierde Klasse Noord Oost: RC Drachten 1 
Vierde Klasse Noord West: A.S.R.V. Ascrum 4 
Vierde Klasse Midden: RC the Scrumboks 1
Vierde Klasse Zuid Oost: RC Harlequins 1 
Vierde Klasse Zuid: CL REL/Dordsche 1 
Vierde Klasse West: RSRC 2

Henri van Booven Beker: RC Eindhoven 1

REGULIERE COMPETITIE DAMES

DEGIRO Ereklasse: RC The Bassets  Landskampioen  
Eerste Klasse: RUS 1 
Tweede klasse Noord: RC Groningen Lady Bears 1 
Tweede klasse Zuid: HRC Extreme 1

REGULIERE COMPETITIE JEUGD

Colts: Haagsche RC 1  Landskampioen 
Junioren: URC 1  Landskampioen 
Cubs: RC Delft 1  Landskampioen

 
REGULIERE COMPETITIE 7S

Heren: RC ‘t Gooi 1  Landskampioen 
Dames: RC The Bassets  Landskampioen 
Colts: RFC Haarlem 1  Landskampioen 
Junioren: RC The Dukes  Landskampioen 
Cubs: RC Delft  Landskampioen 
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ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Tijdens de ALV van 1 juli mocht Rugby Nederland twee nieuwe Leden 
van Verdienste bekend maken. De eer ging naar de voorzitter van Rugby 
Nederland Janhein Pieterse om George de Vries en Eric Hammacher hiertoe 
te benoemen.

ERIC HAMMACHER
Eric Hammacher heeft zich – naast en 
tijdens een actieve rugbyloopbaan van 
bijna 4 decennia - gedurende meer dan 
dertig jaar in meerdere hoedanigheden 
actief ingezet voor de rugbysport in 
Nederland in zijn algemeenheid en voor 
spelerswelzijn in het bijzonder.

Na zijn afstuderen was Hammacher vanaf 
eind jaren zeventig als medicus betrok-
ken bij het Nederlands rugbyteam. In de 
jaren tachtig stelde hij zich, inmiddels ge-
specialiseerd als traumachirurg, om niet 
beschikbaar voor de diagnosestelling en 
behandeling van geblesseerde rugbyers, 
een activiteit die hij gedurende vele jaren 
bleef doen.

Eind jaren tachtig was hij als medisch 
adviseur actief voor de Stichting Nazorg 
Sport Gehandicapten (SNSG), de vooral 
binnen de Nederlandse rugbywereld 
bekende en actieve stichting die zich 
bezighoudt met het welzijn van ernstig 
en blijvend geblesseerde sporters. Hij 
heeft de beschermelingen van de SNSG 
intensief ondersteund en begeleid bij 
de acceptatie en behandeling van hun 
ernstige blessures.

Hammacher heeft verder onder meer 
voor Rugby Nederland richtlijnen 
opgesteld voor de voorkoming van 
sportblessures en richtlijnen opgesteld 
voor de keuring van jeugdspelers die 
gedispenseerd willen worden naar een 
andere leeftijdscategorie. Daarmee 
heeft hij de basis gelegd voor het 
huidige beleid van spelerswelzijn en 
-gezondheid.

Vanwege zijn verdiensten voor de 
rugbysport in het algemeen, maar in 
het bijzonder voor zijn inspanningen op 
het vlak van gezondheid en welzijn van 
rugbyspelers, benoemde het bestuur 
van Rugby Nederland Eric Hammacher 
tot Lid van Verdienste.

GEORGE DE VRIES
Oud-international George de Vries 
heeft zich gedurende vele jaren zeer 
actief ingezet voor de promotie van 
de rugbysport in Nederland in het 
algemeen en in het bijzonder voor de 
continuïteit en het welslagen van de 
Amsterdam Sevens.

De Vries heeft gedurende vele jaren 
tot en met 2016 leiding gegeven aan de 
organisatie van de Amsterdam Sevens, 
vroeger Heineken Sevens. Onder 
zijn voorzitterschap is dit jaarlijkse 
evenement niet alleen bevestigd in 
zijn hoedanigheid van grootste rugby-
evenement van Nederland, maar ook 
als het enige rugby-evenement in 
ons land dat een echte internationale 
status heeft en dat tot in verre 
buitenlanden aantrekkingskracht 
uitoefent op rugbyspelers en –publiek. 

Met zijn stimulerende kracht en  
leiderskwaliteiten heeft De Vries een 
grote organisatie van vrijwilligers  
opgezet, aangestuurd en in stand 
gehouden. Hij heeft daarmee dit 
toernooi niet alleen tot een sportief en 
commercieel succes gemaakt, maar 
ook gezorgd voor duurzaamheid van 
het concept. De Amsterdam Sevens is 
een bindende factor voor alle rugbyers 
in Nederland en ondersteunt hiermee 
de verdere ontwikkeling van rugby in 
Nederland.

Vanwege zijn inspanningen voor de 
Amsterdam Sevens en daarmee voor 
de rugbysport in Nederland in het  
algemeen benoemde het bestuur van 
Rugby Nederland George de Vries tot 
Lid van Verdienste.

LEDEN
De rugby sport is groeiende. Hieronder een overzicht van de groei van de 
ledenaantallen, exclusief tientjesleden en functionarissen, in de afgelopen 
6 jaar. 

 
LEDENGROEI
In vergelijking met seizoen 2016-2017 is 
een stijging van ruim 4% gerealiseerd. 
De kwantitatieve stijging wordt voor 
een zeer groot deel gerealiseerd 
door de toename aan jeugd jongens.  
Procentueel stijgen de senior 
dames het hardst. In het hoofdstuk  
Participatiesport gaan we hier dieper op 
in.

ORANJEFAN SUPPORTER 
LIDMAATSCHAP
In seizoen 2016-2017 is tevens een nieuw 
en uniek lidmaatschap geïntroduceerd. 
Achterliggende reden van dit 
lidmaatschap is dat het lidmaatschap 
van Rugby Nederland niet alleen 
beperkt zou moeten zijn tot spelers 
of leden van specifieke rugby clubs. 
Dit zou toegankelijk moeten zijn voor 
iedereen met een passie voor de sport. 
Denk bijvoorbeeld aan bestuurders 
en fans van de sport. Middels dit  
lidmaatschap kunnen wij de ‘fan 
community’ van rugby in Nederland 
vergroten en daardoor nog meer mensen 
betrekken bij de geweldige rugbysport.
Naast dat zij vanaf nu verbonden  
 

 
zijn met Rugby Nederland en de  
rugbygemeenschap zijn er nog meer 
voordelen aan dit unieke lidmaatschap.  
 
De verdere voordelen zijn:

4 keer per jaar ontvangt men de  
Rugby Nederland nieuwsbrief met daarin 
alle ontwikkelingen binnen de sport 
en meer informatie over aankomende 
evenementen.

Korting op de ziektekostenverzekering 
via de collectieve zorgverzekering van 
Zilveren Kruis. 

Mogelijkheid om deel te nemen 
aan Rugby Nederland cursussen 
waaronder de scheidsrechtercursus en  
coachingcursus.

Mogelijkheid om deel te nemen aan 
Rugby Nederland commissies of bestuur.

De kosten zijn 20 euro per jaar om lid te 
worden van Rugby Nederland en wordt 
geïnd via automatische incasso.
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PARTICIPATIESPORT

Het aantal leden van Rugby Nederland blijft elk jaar stijgen. Vooral bij de 
jeugdcategorieën blijft de groei goed zichtbaar. De bekendheid van de sport 
groeit en dit heeft deels te maken met de toenemende media aandacht maar 
nog meer met de meerdere initiatieven die zijn opgezet door de clubs Rugby 
Nederland met als doel extra leden te werven en huidige leden te behouden.

‘GET INTO RUGBY’
Het Get into Rugby programma is  
onderdeel van de strategie van Wor-
ld Rugby om de sport wereldwijd te la-
ten groeien, in samenwerking met de 
deelnemende regio’s en bonden. Het  
programma is een centraal onderdeel 
van de inzet van World Rugby om rugby 
groter te laten worden. Get into Rugby is  
gericht om spelers van alle leeftijden te 
stimuleren om rugby te Proberen-Spe-
len-Blijven spelen. Get Into Rugby  
promoot de waarden van de sport en het 
zorgt ervoor, dat kinderen gestimuleerd 
worden om rugby uit te proberen in een 
veilige en vooruitgangsgerichte omge-
ving.

In seizoen 2017-2018 hebben 50 clubs 
actief deelgenomen aan dit programma 
waardoor gezamenlijk 30.000 kinderen 
in aarnaking zijn gekomen met de 
rugbysport. Tijdens Koningsdag  hebben 
enorm veel kinderen op speelse  
wijze kennis gemaakt met rugby op meer 
dan 30 plekken in Nederland.  Naast dit 
nationale evenement hebben ook veel 
verenigingen grote lokale evenementen 
georganiseerd waarbij steeds meer 
scholen betrokken waren. Allemaal  
initiatieven die bijdragen aan de verdere 
groei van rugby in Nederland. 

Clubs kunnen zich aanmelden voor een 
inlogcode voor de website van Get Into 
Rugby. Hier is informatie te vinden over 
de verschillende fases van het Get Into 
Rugby project en wordt op concrete wijze 
uitleg gegeven hoe je leuke en veilige 
rugbylessen kan geven aan scholen.   
Clubs die mee willen doen ontvangen 
binnen twee werkdagen een speciale 
inlogcode. Het is ook zeer belangrijk 
om de samenwerking te zoeken met de  
lokale scholen. De website bevat namelijk 
zeer veel informatie voor leerkrachten 

om ook rugby bij hen op school te  
introduceren. Op verschillende plekken 
in Nederland zijn vakdocenten opgeleid 
door Joost Kuppens zodat ze zelfstandig 
rugbylessen kunnen geven. Bilthoven 
is een mooi voorbeeld waar de 10 
vakdocenten allemaal opgeleid zijn en 
een materialen set hebben aangekocht. 
Elke maand wordt er een club beloond 
met materiaal voor de lessen. 
Voorwaarde is het dat de aantallen 
en clinics worden opgegeven. Dit kan 
eenvoudig via de Get Into Rugby app.

POWERPLAN
Het powerplan heeft de afgelopen vier 
seizoen gezorgd voor een goede ont-
wikkeling van de clubs zodat ze voldoen 
aan de afgesproken voorwaarden. De 
afgelopen maanden is er gewerkt aan de 
opvolger van het Powerplan, het Deve-
lopment Plan en dit zal komend seizoen 
besproken worden met de clubs en vorm 
geven aan de verdere ontwikkeling van 
leden en clubs.

NIEUWE CLUBS
In seizoen 2017-2018 hebben wij 6 nieuwe 
verenigingen mogen verwelkomen. Dit 
zijn:
 
• ORC Black Bulls
• North Sea Beach Rugby
• Houtsche Rugby Club
• AMC Amsterdam
• Rugby Club Amsterdam
• Victorians Rugby Club

Daarnaast zijn er momenteel meerdere 
clubs in oprichting die komend seizoen 
zullen toewerken naar een definitieve 
aanmelding bij Rugby Nederland.

RUGBY DEVELOPMENT DAGEN (RDD)
Het seizoen 2017-2018 is succesvol ver-
lopen voor de RDD. Tijdens de landelijke 
RDD hebben we een recordaantal spelers 
kunnen ontvangen in Amsterdam waarbij 
tijdens elk RDD 450 spelers training kre-
gen en onderlinge wedstrijden konden 
spelen. Helaas kon de RDD van 17 maart 
niet doorgaan ivm de slechte weerom-
standigheden. Deze toernooien voor  
Mini’s, Cubs en Junioren hebben we op 
twee dagen in kunnen halen. Het niveau 
van de spelers maar zeker ook scheids-

rechters gaat duidelijk omhoog en er  
werden goede wedstrijden gespeeld.

Ook tijdens de regionale RDD in de distric-
ten werden op veel locaties rond de 900 
spelers getraind en hebben op vier locaties 
ook coaches een opleiding gevolgd. 40 
cursisten hebben op deze dagen een WR 
coach 1 diploma gehaald en 30 cursisten 
WR coach 2. Komend jaar zullen we de RDD 
verder ontwikkelen en verbeteren en ook 
de opleidingen hier meer in integreren.
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OPLEIDINGEN
In de ontwikkeling van de rugbysport nemen de opleidingen een 
steeds belangrijker positie in. De sport ontwikkelt zich snel en de 
professionalisering van clubs en scheidsrechters zorgt ervoor dat ook de 
opleidingen zich verder ontwikkelen.

Tijdens de Rugby Development Days 
(RDD) worden niet alleen spelers  
ontwikkeld maar hebben er ook ver-
schillende opleidingen plaatsgevon-
den om scheidsrechters en coaches 
te ontwikkelen. Door deze combinatie 
konden scheidsrechters en coaches 
het praktijkgedeelte van de opleiding 
gezamenlijk met de RDD uitvoeren.

In de opleidingen wordt steeds meer 
aandacht gegeven aan de pedagogische 
en didactische wijze van coachen en 
begeleiden. Een mooi voorbeeld is het 
Coachingstraject dat door Dirk Heuff is 
opgezet bij de scheidsrechters. In het 
traject Coach de Coach wordt een aan-
tal personen binnen een vereniging 

opgeleid tot CO (trainersbegeleider). 
Deze CO leert vaardigheden voor obser-
vatie, voor analyse en voor het geven 
van feedback richting de trainers en 
coaches van de vereniging. Een CO gaat 
samen met de trainer/coach opzoek 
naar; wat gaat er goed en wat kan er 
nog beter. 

Het afgelopen seizoen is er een aantal 
educators opgeleid door World Rugby 
die voor Rugby Nederland opleidingen 
kunnen geven en trainer educators die 
nieuwe educators kunnen opleiden. 

Al deze initiatieven zijn bedoeld om het 
niveau en de kwaliteit van de arbitrage 
en coaching in Nederland te verhogen.

Coaching Aantal opleidingen Aantal deelnemers
Gamecoach 4 35
Coach 1 World Rugby 6 99

Coaching                                                           Aantal opleidingen                  Aantal deelnemers
Rugby Coach 2 1 17
Coach 2 World Rugby 9 101
Rugby Coach 3 1 3
Subtotaal 21 255

Arbitrage Aantal opleidingen Aantal deelnemers
Grensrechter 3 35
Scheidsrechter 1 World Rugby 17 240
Scheidsrechter 2 World Rugby 1 14
Subtotaal 21 339

Player Welfare Aantal opleidingen Aantal deelnemers
Eerste Hulp bij Rugby 1 13
Strength & Conditioning 1 11
Subtotaal 2 24

SCHEIDSRECHTERS
Vooral de scheidsrechters zijn in 
het seizoen van 2017-2018      enorm 
ontwikkeld. Een aantal initiatieven  
heeft geleid tot een enorme 
kwaliteitsverbetering op dit gebied.

De Commissie Rugby Scheidsrechters 
heeft onder leiding van Michael 
Assman verschillende bijeenkomsten 
en opleidingsmomenten gecreëerd. 
Samen met Dirk Heuff en de andere 
referee coaches krijgen veel talentvolle 
en gemotiveerde scheidsrechters 
ondersteuning en coaching. Dit heeft 
erin geresulteerd dat er tijdens veel 
toernooien, kampioenschappen 
en Rugby Development Dagen 
door scheidsrechters vanaf 12 jaar 
wedstrijden werden gefloten. In totaal 
zijn er momenteel 140 indeelbare 
scheidsrechters en verlichten zo de 
(regionale) indelers, die hard werken 
om elke week de wedstrijden te 
voorzien van een scheidsrechter. Voor 
de jonge scheidsrechters vanaf 12 
jaar is er ook onder leiding van Mireya 
Dijkstra ondersteuning en begeleiding 
middels het fluiten van wedstrijden 
tijdens de Rugby Development Dagen, 
toernooien en kampioenschappen.

COMMUNICATIEMATERIAAL
Tijdens de verschillende finales  
hebben de scheidsrechters gebruik kunnen 
maken van communicatiemateriaal van 
AXIWI. Het niveau van de arbitrage stijgt 
enorm als er gebruik gemaakt wordt van 
deze apparatuur omdat de scheidsrechter 
in contact blijft met de assistent 
grensrechters en advies kan krijgen 
tijdens het spel. Een aantal (Ereklasse) 
clubs hebben een communicatie-
set aangeschaft en aan clubs op het 
hoogste niveau wordt gevraagd om dit 

initiatief een vervolg te geven, waardoor 
er komend seizoen vaker met assistent 
scheidsrechters gewerkt kan worden.

REGIONALE STRUCTUUR
De regionale structuur en organisatie van 
de opleidingen begint steeds meer vorm 
te krijgen en zal het komende seizoen 
de volgende stappen krijgen. Komend 
seizoen zullen de opleidingen voor 
coaches niveau 1 en 2 en scheidsrechter 1 
regionaal gegeven worden. 

De opleiding voor Scheidsrechter 2 loopt 
momenteel maar de Coaches 3 is niet 
succesvol verlopen. Door de wisselingen 
binnen het bondsbureau heeft deze 
opleiding onvoldoende aandacht 
gekregen en zal dit komend seizoen 
hersteld worden. De nieuwe opleiding 
Coach 3 zal in september starten en heeft 
nog ruimte voor enkele deelnemers. 
Clubs op Ere- en Eerste Klasse niveau 
hebben nog steeds moeite om goed 
gekwalificeerde coaches te vinden.

PLAYER WELFARE
Player Welfare is binnen Rugby 
Nederland een belangrijk aandachtspunt. 
De opleidingen Eerste Hulp Bij Rugby 
is in samenwerking met Rugby Europe 
ontwikkeld en heeft dit seizoen voor 
het eerst gedraaid. De feedback op de 
opleiding is positief en de komende 
periode zal dit verder ontwikkeld worden 
en regionaal aangeboden gaan worden. 
Daarnaast is Player Welfare steeds 
meer prominent aanwezig binnen de 
opleidingen van Rugby Nederland.

 AANTALLEN OPLEIDINGEN SEIZOEN 2017-2018
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PATHWAY
 
Behoud in de Rugby Europe Trophy Poule is dé basis die 
de Heren 15s nodig hebben om de talenten te kunnen 
laten doorstromen naar het Heren 15s team. Dat talenten 
doorstromen zagen we al door de nieuwe caps van onder 
andere Kevin Krieger en Arno Macken. De weg van talent 
naar het senioren team is vastgelegd in een pathway, 
ontwikkeld door Gareth Gilbert en zijn staf.

De pathway is een middel om vroegtijdig talenten te ontdekken 
en te monitoren met als doel deze talenten optimaal te laten 
presteren en te ontwikkelen. Belangrijk in het vroegtijdig 
ontdekken van de talenten zijn de 5 Rugby Development 
Dagen die centraal en decentraal worden georganiseerd. De 
academies hebben een belangrijke rol in de identificatie van 
deze jonge talenten. Deze talenten stromen door naar de Jong 
Oranje U16 en U17 teams. De vervolgstap is dan een doorstroom 
naar buitenlandse colleges en clubs of doorstromen naar het 
Nationaal Talenten Centrum in Amsterdam. Er zijn contacten 
met meerdere internationale clubs en academies die voldoen 
aan de voorwaarden geschetst door Rugby Nederland. Door te 
voldoen aan de voorwaarden van Rugby Nederland kunnen nu 
ook makkelijker langdurige relaties worden opgebouwd.

Om de talenten echt te kunnen monitoren en managen is 
een ‘speler-volgsysteem’ aangeschaft. Dit software systeem 
biedt Rugby Nederland de kans om altijd te beschikken over de 
meest recente data van de spelers. Analyses van data kunnen 
leiden tot verbetering van de individuele trainingsschema’s en 
ontwikkeling van de prestaties. De volgende stap is het delen 
van informatie en verkrijgen van testresultaten van Nederlandse 
talenten in het buitenland.

Bondscoach:  Gareth Gilbert
Attack Coach: Zane Gardiner
Defence Coach Mathew Cripps
Forwards Coach Scott Smith
Kracht & Conditie Trainer Emmanuel Peyrezabes
Fysiotherapeut:  Toine van den Berg
Video Analist: Kevan Gallagher
Team Manager:  Aletta de Rooij

INTERLAND SEIZOEN 2017-2018

De doelstelling voor de Heren 15s was gesteld op behoud in de Rugby 
Trophy Poule. Uiteindelijk zijn de Heren 15s tweede geëindigd in de poule. 

DE RESULTATEN VAN DE 5 INTERLANDS WAREN:
 
Moldavië – Nederland 11-11-2017 7-59
Zwitserland - Nederland 18-11-2017 27-30
Portugal – Nederland 10-02-2017 36-12
Nederland – Polen 03-03-2017 71-30
Nederland - Tsjechië 17-03-2017 27-10

 
Ter voorbereiding op de interlands zijn er meerdere trainingskampen en 
trainingsavonden georganiseerd. In samenspraak met de clubs en de 
competitieleider is er gekeken naar een competitieopzet waarbij de selectiespelers 
voldoende tijd kregen om zich optimaal voor te bereiden op de interlands met zo 
weinig mogelijk gevolgen voor de clubs gedurende de reguliere competitie. 

TOPSPORT HEREN 15S
HEREN 15S STAFLEDEN

DE RESULTATEN VAN DE 5 INTERLANDS WAREN:
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JONG ORANJE U20 STAFLEDEN

Bondscoach:  Zane Gardiner
Assistent coaches:  Matt Roper, Marcello Melpignano
Kracht & Conditie trainer:  Emmanuel Peyrezabes
Fysiotherapeut:  Fysio Cura Plaza
Team Manager:  Marcello Melpignano

Het belangrijkste moment voor de Jong Oranje U20 selectie  
was het EK U20 Championship. 

Deze werd gespeeld in Coimbra, Portugal. 
Voorafgaand aan deze trip stond een 
uitgebreid selectieproces aan de ba-
sis. De technische staf onder leiding van 
Zane Gardiner kreeg de moeilijke taak 

om vanuit alle talenten de 26 meest 
talentvolle spelers te kiezen met als 
doel handhaving in de Rugby Europe 
Championship Poule.

 

Roemenië - Nederland  38-40
Portugal – Nederland 22-7
Rusland – Nederland 38-7

Door de winst op Roemenië was de selectie dan ook verzekerd van behoud en had 
daarmee haar doelstelling behaald. 

JONG ORANJE U20

EK U20 CHAMPIONSHIP

Hoofdcoach:  Sven Bulens
Defense Coach:  Mathew Cripps
Kracht & Conditie trainer: Emmanuel Peyrezables
Fysiotherapeut:  Fysio Cura Plaza
Team Manager: Adri van der Plas

Het belangrijkste moment voor de Jong Oranje U18 selectie  
was het EK U18 Championship. 

Deze werd gespeeld in Poznan, Polen. 
De selectieprocedure en weg naar 
het EK U18 begon al in seizoen 2016-
2017. Het selectieprotocol staat aan 
de basis van de selectieprocedure 
voor alle Jong Oranje selecties. De 
eerste selectie van het team wordt 
gemaakt na de Rugby Development 
Dagen voor U16 spelers. Na de vijf RDD 
dagen worden de 60 meest talentvolle 
spelers geselecteerd die als Jong 

Oranje U17 verder het seizoen ingaan. 
Vanuit het trainingskamp wordt de 
selectie teruggebracht van 60 naar 
45 spelers. De 45 spelers die na het 
U17 seizoen zijn geselecteerd komen 
dan uit in Jong Oranje U18. De laatste 
fase voor de definitieve teamselectie 
zijn de oefenwedstrijden, waarna 
de definitieve selectie bekend werd 
gemaakt.

JONG ORANJE U18

EK U18 CHAMPIONSHIP

Georgië – Nederland  67-10 
Nederland - Rusland  3 - 18 
België - Nederland  14 - 10

 
Met deze resultaten degradeerde Jong Oranje U18 en komt volgend 

jaar weer uit in de Trophy Poule.

DE RESULTATEN

DE RESULTATEN

JONG ORANJE STAFLEDEN
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Het NTC is opgericht in 2014 en bevindt zich op het Nationaal Rugby 
Centrum in Amsterdam. Alle spelers (50) zijn onderdeel van de Rugby 
Nederland pathway en zijn betrokken bij de verschillende nationale 
selecties vanaf de leeftijd 16 tot 20 jaar. Het doel van het NTC is te bouwen 
aan de toekomst voor de nationale rugby teams en kwalificatie voor het 
WK in 2023 te bewerkstelligen. 

NATIONAAL TRAINING 
CENTRUM (NTC)

Op dit moment zijn er 42 spelers op 
het NTC. Deze zijn verdeeld over de 4 
leeftijdscategorieën. 

•   5 spelers in NL U17
•   12 spelers in NL U18
•   21 spelers in NL U20
•   4 spelers NL 15s

Alle spelers komen uit voor een 
nationaal team. Dit is ook een vereiste 
voor deelname aan het NTC. Dit jaar 
waren er 30 aanmeldingen waarvan 
er uiteindelijk 18 zijn geselecteerd. De 
spelers trainen drie dagen in de week 
en combineren kracht & conditie met 
rugby sessies. De spelers hebben 
toegang tot cursussen aangaande 
voeding, medische staf plus de 
steun van een dokter. De spelers 
worden getoetst voordat ze worden 
toegelaten op een academie en vanaf 
dat moment gemonitord (2 keer 
per week een screening, dagelijkse 
vragenlijst, medische rapportages en 

behandelingen en S&C programma).

De spelers hebben ook toegang tot 
NL team coaches met de hoofdcoach 
U20 en de Technisch Directeur, die het 
programma leiden.

Het NTC programma start in juni met 
een off-season programma. In juli 
hebben de mannen een zomerstop en 
komen in augustus weer bij elkaar. Zij 
trainen dan tot en met december en 
daarna weer van januari tot en met 
april. 

Sinds de start van het NTC zijn er 7 spelers 
die een professioneel of semiprofessioneel 
contract aangeboden hebben gekregen 
in Frankrijk, Engeland en Nieuw-Zeeland. 
Met alle spelers is overeengekomen dat, 
indien geselecteerd, zij terugkomen naar 
Nederland om voor het nationaal team uit 
te komen.
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De competitie laat zien dat het niveau van de dames steeds hoger wordt. De 
top 4 van de DEGIRO Ereklasse speelde onderling zeer sterke wedstrijden. 
Tot op de laatste competitiedag was nog onbeslist welke twee teams in 
de Finale zouden staan. De impact van de dames die aan het programma 
deelnemen is duidelijk zichtbaar binnen de teams. Zij trainen niet alleen op 
de club, maar ook in het programma en maken daardoor meer trainingsuren 
dan de teamgenoten.  Hierdoor leveren zij een zeer belangrijke bijdrage aan 
het team.

EK DAMES 15S
In aanloop naar het EK in maart 2018 
zijn de Dames 15s vanaf oktober  
gestart met trainingen. Vanuit de  
trainingen en oefenwedstrijden is de 
eerste selectie van 48 dames uiteindelijk 
terug gebracht naar 38 speelsters.  
De oefenwedstrijden werden gespeeld 
tegen België in oktober en in februari 
tegen British Army.

Op het EK hebben de Dames 15s een 
fantastische prestatie neergezet 
door als tweede te eindigen. Spanje 
is nog steeds een maatje te groot, 
maar kwaliteiten van de Dames 
15s zijn duidelijk verhoogd. Naast 
het Dames 7s programma voor de 
High Potentials  is ook het Nationaal 
Talenten Centrum gestart met een 
Dames 15s programma. Voor het Talent 
Ontwikkeling Programma worden nu 
dus ook 15s speelsters uitgenodigd. 
Op dit moment is er één dame die 
wekelijks meetraint op het NTC. Nu is 
het van belang om meer meisjes in het 
Dames 15s programma te plaatsen en 
volgend seizoen mee te laten trainen 
op het NTC.  

De belangrijkste verbeterpunten zijn 
voor de staf duidelijk, er moeten meer 
wedstrijden onder druk gespeeld  
worden. Sascha Werlich zegt hierover: 
“Tegen Spanje worden we afgestraft 
op zaken waar we in de competitie 
mee scoren. We spelen 1 keer per jaar 
een wedstrijd onder druk en dat is 
dan meteen de finale van het EK waar 
sowieso extra druk op zit. De speelsters 
hebben te weinig ervaring in onder 
druk beslissingen nemen. Je ziet dat 
tegen een ‘mindere’ tegenstander dit 
team geweldig kan spelen maar zodra 
er iets meer druk is valt het ineen als 
een kaartenhuis. Om dit te doorbreken 
moeten we meer ervaring opdoen 
in het spelen van wedstrijden tegen  
betere tegenstanders. We hebben 
een heel jong team, 13 nieuwe caps 
en nog meer speelsters die vanuit 
het pathway aankloppen. De wil en 
het talent is er, nu moeten we aan de 
ervaring gaan werken en dit was wat 
mij betreft de eerste stap.”

TOPSPORT DAMES 15S
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NOC*NSF heeft de Start-Up aanvraag van Rugby Nederland gehonoreerd. 
Dit is zeer goed nieuws voor het Dames 7s programma, dat in een eerder 
stadium nog subsidie volledig zag afnemen, komende uit de Sportagenda 
2017+ van NOC*NSF.
NOC*NSF heeft, naast de Sportagenda 2017+, een apart budget vrijgemaakt 
voor sporten die een langere opbouwperiode nodig hebben dan de beoogde 
8 jaar om tot de mondiale wereldtop te horen, het zogenaamde Start-Up 
Fonds.

VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN SUBSIDIE UIT DIT FONDS WAREN:
• betreft alleen teamsporten,
• fulltime opleidingsprogramma’s van een als topsport erkende discipline,
• commitment van de sportbond en een CTO,
• vanaf 2028 op mondiaal niveau kunnen presteren,
• op dit moment geen topsportfinanciering ontvangen.

Het dames 7s programma voldeed 
aan bovenstaande vereisten. Het 
investeringsplan, opgesteld in 
samenwerking met het ‘Centrum 
voor Topsport & Onderwijs’ (CTO) 
Amsterdam, voldeed aan alle 
voorwaarden. Dit laat zien dat NOC*NSF 
vertrouwen heeft in de ambitie van de 
Dames 7s om in 2028 op de Olympische 
Spelen te staan.

Een fantastisch resultaat voor het 
programma. Met deze bijdrage, en 
begeleiding vanuit CTO Amsterdam, 
kan het Dames 7s programma zich 
namelijk verder ontwikkelen om 
aansluiting bij de mondiale top te 
krijgen .

Daarmee is seizoen 2017-2018 een 
transferjaar voor het Dames 7s 
programma. De focus is komen te 
liggen op de High Potentials. Dit 
zijn de toekomstige spelers van het 
Dames 7s team waarmee de Start-Up 
doelstellingen behaald dienen te worden. 
De dames in de leeftijdsgroep 14-16 jaar 
spelen en trainen decentraal, de dames 

in de leeftijdsgroep 16 – 21 jaar spelen en 
trainen centraal.

Op dit moment is er een trainingsgroep 
van 28 speelsters, 5 meer dan vorig jaar. 
In totaal zijn er 11 senioren, waarvan 
8 speelsters U21, 12 High Potentials 
(U18 team) en 5 U16 speelsters. De 
focus op jeugd in combinatie met de 
samenwerking met NOC*NSF komt 
duidelijk terug in de nieuwe dames die 
in het programma zijn ingestroomd.  
4 nieuwe dames komen vanuit het 
fast-track programma (zie verderop) 
en 3 speelsters vanuit het Talent 
Ontwikkeling Programma. 

EK DAMES 7S
Het EK Dames 7s bleek een dieptepunt 
voor de dames. Het EK werd gespeeld 
over twee speelronden. De Dames 
7s eindigden teleurstellend laatste 
in de eerste speelronde en eindigde 
9de in de tweede speelronde. Gebrek 
aan onderling vertrouwen op het 
veld en geloof in eigen kunnen 
leidde tot laatste plek op leg 1. Leg 2 
resulteerde in een 9de plek maar door 

10 punten te kort volgde de degradatie 
naar de Trophy poule. Verscheidene 
redenen lagen hieraan ten grondslag 
zoals vele blessures van ervaren 
speelsters waardoor er onvoldoende 
speelsters waren die dit niveau van 
het EK aankonden. Dit laat zien dat de 
noodzaak hoog is om speelsters terug 
te halen die uit programma die zijn 
uitgestroomd om zo kennis en ervaring 
terug te halen alsook de aantallen te 
verhogen. 

HIGH POTENTIALS U18 (HP)
De groep High Potentials zijn speelsters 
vanaf 16 jaar die 3 dagen per week centraal 
trainen (waarbij 1 centrale training op 2 plek-
ken is, Arnhem-Papendal of Amsterdam). 

Voornaamste doelstelling voor de HP 
is wedstrijdervaring op te doen. Dit 
seizoen zijn de jonge U16 en U18 da-
mes naar meerdere toernooien gegaan 
waaronder naar toernooien in Duitsland, 
Frankrijk en België. 
De meisjes 10s dagen bleken ook 
dit seizoen zeer waardevol voor het 
programma. In totaal zijn er 6 keer 
meisjes 10s dagen georganiseerd. 
Goed om te zien is dat de U18 spelers 
coachen en fluiten en de U16 spelers de 
wedstrijden spelen. Ook de gezamenlijke 
academiedagen nemen in bekendheid 
en aantallen toe. Ondanks deze toename 
zal dit een aandachtspunt blijven van 
het damesprogramma.

TOPSPORT DAMES 7S

FAST TRACK DAGEN

Fast track dagen zijn in het leven geroepen 
door NOC*NSF om nog onontdekt 
talent te vinden en zo snel mogelijk te 
verbinden aan talentontwikkelings- of 
topsportprogramma’s. Dit seizoen zijn er 
twee van deze dagen opgezet waar rugby 
talent ook werd getoetst. De eerste dag 
werd decentraal georganiseerd door de 
regio’s onder supervisie van NOC*NSF. 
Dit leverde helaas geen spelers op. De 
tweede dag werd centraal georganiseerd 
door NOC*NSF.

In samenwerking met NOC*NSF is eind 
vorig jaar gestart met het scouten van 35 
kansrijke sporters uit verschillende (top)
sportdisciplines. Al deze sporters voldoen 
aan de gestelde fysieke normwaarden 
voor rugby 7’s. 

28 van hen zijn in januari gestart met 
een bevestigingstraject onder regie van 
Rugby Nederland op drie plaatsen in 
Nederland:

Amsterdam i.s.m. CTO Amsterdam
Arnhem, Papendal i.s.m. Topsport 
Gelderland
Den Bosch i.s.m. Topsport Brabant

Tijdens deze 3 maanden hebben de 
sporters 1-2 keer per week kennis 
gemaakt met rugby en is getest of de 
sporters talentvol zijn (op basis van 
adaptatie en respons op aangeboden 
trainingsstof). 

10 sporters geselecteerd voor 2e vervolg programma
6 sporters geselecteerd voor TOP (XV programma)
1 van de sporters geselecteerd voor het EK u18 7’s
4 sporters geselecteerd voor Gent 7’s
6 sporters geselecteerd voor Duinkerken 7’s

Technisch Directeur:   
Bondscoach :  
Talentcoach :
Kracht & Conditie Trainer   
Fysiotherapie:

Gareth Gilbert
Sascha Werlich 
Richard van den Broek
Nicole Misseldine
Cura Fysio Plaza

TOPSPORT DAMES STAFLEDEN

DIT HEEFT GERESULTEERD IN:
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COMMUNICATIEMIDDELEN 
WEBSITE 

Enkele cijfers             Sessies                                       paginaweergaven            gebruikers
Rugby.nl                            574.000 (+5%) 1.136.325 169K (+0,6%)

Het meest populaire apparaat waarmee de website wordt 
bezocht is de moebiele telefoon (ruim 60%) en stijgt nog 
steeds. Rugby Nederland is continue bezig met de optima-
lisatie van de website en zal ook hier een speerpunt van 
maken in het aankomende seizoen.

* De gegevens zijn gebaseerd op de statistieken van Google Ana-
lytics, waar de website gebruik van maakt om bezoekersgege-
vens te meten.

SOCIAL MEDIA 
Ook de social media kanalen zijn verder doorontwikkeld. De focus lag op de ontwikkeling van video’s en hoogwaardige 
kwaliteit visuals. De vele eigen video’s die zijn ontwikkeld, waaronder de teamselecties van de Heren 15s, zal een focuspunt 
blijven in de toekomst. 
 
Aantal volgers/likes

Rugby Nederland Facebook 7.991
Rugby Nederland Twitter 1.440
Rugby Nederland Instagram 270
Rugby Nederland Youtube 340
Rugby Nederland LinkedIn 32

Dames 7s Facebook 6.352
Jong Oranje U20 Facebook 2.379
Jong Oranje U18 Facebook 1.552

MARKETING & 
COMMUNICATIE
Rugby Nederland maakt gebruik van de eigen media om de 
rugbysport breed uit te dragen en om te communiceren met 
haar leden en andere rugby geïnteresseerden. Daarnaast 
zorgt Rugby Nederland voor een optimale ondersteuning 
en facilitering van de externe media. Rugby Nederland 
blijft continu bezig met ‘meer aandacht voor rugby’. Rugby 
Nederland heeft hiervoor een langjarige samenwerking met 
de NOS ten behoeve van zowel de DEGIRO Ereklasse als de 
nationale teams.

MERKWAARDEN RUGBY NEDERLAND

Aan de basis van de communi-
catiestrategie en -plan ligt de 
merkpositionering van Rugby 
Nederland. Waar staat rugby 
Nederland voor, wat zijn onze 
unieke waarden, de relevantie 
van deze waarden op en naast 
het veld en welke bewijsvoering 
is er waarmee deze waarden 

kunnen worden ondersteund. 
Het is nu taak de pijlers van 
Rugby Nederland inhoud te 
geven en te ondersteunen via 
 relevante projecten en activa-
ties.

RESPECT: de ander in 
zijn waarde laten

Rugby vereist respect voor 
tegenstander, regels en 
scheidsrechter

In samen leving groeit de 
behoefte aan respect.

Ruimte voor iedereen. Respect 
onderdeel van Rugby cultuur

1.  Laws of the Game book van 
IRB (2008).

2.  Voor de wedstrijd poortje 
voor tegenstander.

3.  Na de wedstrijd tegen-
stander bedanken.

4.  Iedereen welkom.

DISCIPLINE: houden aan 
afspraken en regels 

Discipline leidt tot een goed 
verloop van de 
Rugbywedstrijd.

Ook buiten de sport leidt disci-
pline tot betere resultaten.

Discipline beschermt.

1.  Alleen de aanvoerder 
spreekt met scheids rechter.

2.  Regels worden voort durend 
verbeterd  
(bijv. over wissels). 

3.  10 yards regel

KAMERAADSCHAP: 
solidariteit 

In de teamsport Rugby is  
elkaar kennen en steunen  
en niemand alleen iets laten 
opknappen noodzakelijk. Ook 
in de samenleving zijn mensen 
afhankelijk van elkaar

Elkaar blijven steunen in
en buiten het spel.

1. Teamgenoot steunen. 
2.  Aftermatch: met tegen-

standers dineren
3.  Supporters door elkaar. 

Geen hekken 
4.  Zingen
5. Fout van ander herstellen.

RELEVANTIE

 
BELOFTE

BEWIJS

NIEUWSBRIEF 
De nieuwsbrief wordt 4 keer per jaar verstuurd naar 10.000 email adressen. Ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid en 
privacy wetgeving is overgestapt naar Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrieven. Per 25 mei is de privacy wetgeving 
drastisch aangepast. Ook Rugby Nederland neemt dit zeer serieus. 

MEDIA 
De structurele samenwerking met de NOS heeft er toe geleid dat alle thuisinterlands van de Heren 15s online zijn geplaatst op de 
social media pagina’s van de NOS. Door de  DEGIRO Ereklasse Finales te verschuiven naar de zondag is tevens een uitgebreidere 
reportage op de NOS uitgezonden. De relatie met de NOS is sterk en dit vertaalt zich naar deze exposure. Naast de media via de 
NOS zijn er ook meerdere items geweest over de Heren 15s en Dames 7s via programma’s zoals Zappsport en Willem Wever.

PUBLIC RELATIONS  
Er is tevens focus gekomen op het genereren van gratis publiciteit via lokale en nationale bladen. De relatie met enkele 
sportjournalisten is zeer sterk, maar vereist nog wel verdere intensivering. Dit wordt een belangrijk speerpunt voor het 
aankomend seizoen. 
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SPONSORING
Rugby Nederland heeft in seizoen 2017-2018 intensief samengewerkt 
met haar partners, sponsors en suppliers om de rugby sport op een hoger 
plan te brengen. De afdeling Sponsoring houdt hierbij de belangen van 
de partners, sponsors en suppliers in het oog, evenals de belangen van 
Rugby Nederland en haar leden. Gedurende het hele verslagjaar hebben 
de partners de ruimte gekregen om activiteiten op te zetten met het 
rugby publiek. Niet alleen tijdens evenementen zoals de DEGIRO Ereklasse 
Finales, maar ook via online kanalen. In seizoen 2017-2018 was een van 
de prioriteiten om de contracten met de huidige partners, sponsors en 
suppliers te verlengen. Daarnaast is er acquisitie gevoerd voor nieuwe 
partijen die een rol kunnen spelen in de ondersteuning van Rugby 
Nederland en de rugbysport. Deze gesprekken lopen en hier komen wij op 
terug zodra deze definitief zijn.

DHL
DHL heeft eind 2017 officieel het part-
nerschap met Heren 15s programma  
beëindigd. 

Joost Takken, bestuurslid verant-
woordelijk voor Topsport: “Namens 
het gehele bestuur en Rugby Neder-
land willen wij DHL bedanken voor de  
toewijding en steun aan het program-
ma. Wij waarderen zeer wat DHL de 
afgelopen jaren voor de Rugby sport 
heeft gedaan.”

DEGIRO
Gelukkig kon er snel een nieuwe part-
ner gevonden worden. Vanaf 1 januari 
2018 is DEGIRO de nieuwe hoofdspon-
sor geworden van Rugby Nederland. 
De overeenkomst is aangegaan voor 
één jaar met mogelijkheid tot verlen-
ging. Een mooie sponsor die de rugby 
sport een warm hart toedraagt.

Gijs Nagel, commercieel directeur van 

DEGIRO, is blij met de overeenkomst. 
“Als snelgroeiende partijen met internati-
onale ambities hebben Rugby Nederland 
en DEGIRO de handen ineengeslagen om 
doelstellingen te realiseren door middel 
van gezamenlijke projecten, en samen te 
investeren in de toekomst.”

TEAM NL
Rugby Nederland heeft zich als één 
van de 26 sportbonden verbonden 
aan Team NL, een initiatief vanuit het 
NOC*NSF. Team NL brengt sporters 
en fans dichter bij elkaar, via diverse  
kanalen. Daarnaast speelt Team NL ook 
een belangrijke maatschappelijke rol 
en zal het een actieve bijdrage leveren 
aan evenementen en verenigingen en 
ook een rol spelen in maatschappelijke 
projecten. Team NL heeft zich als co-
sponsor verbonden aan de Heren 15s. 
De marketingrechten die gepaard gaan 
met het sponsorship zijn vastgelegd 
in het contract en worden uitgevoerd 
door de Communicatiemanager. 

OVERIGE SPONSOREN SEIZOEN 2017-2018

Canterbury -> Kledingsponsor alle nationale selecties

Nederlandse Loterij -> Participatiesport

Cura Fysio Plaza -> Medische ondersteuning nationale selecties
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