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Met vriendelijke groet,

Andy Meredith 
Directeur Rugby Nederland

VOORWOORD
Met groot genoegen bied ik u hierbij het jaaroverzicht 2018-2019 van Rugby 
Nederland aan. Het is wederom een positief jaar geweest voor rugby en voor 
Rugby Nederland. We zagen dit jaar opnieuw een aanzienlijke stijging in het 
aantal spelers en we hebben maar liefst 7 nieuw opgerichte rugbyclubs mogen 
verwelkomen. Het was ook een jaar met meer succesvolle evenementen en 
volle stadions bij onze internationale wedstrijden. Dit alles resulteerde in een 
goed bekeken uitzending van de wedstrijd tegen Portugal door Ziggo Sport.

We organiseerden dit jaar het allereerste Rugby Nederland Congres op de 
KNVB-campus. De inspirerende bossen van Zeist waren het perfecte decor voor 
Rugby Nederland om haar interactieve programma rond het thema ‘klaar voor 
de toekomst’ te houden. Net zoals het sportieve landschap constant verandert, 
veranderen ook de behoeften van de sporters. Het congres was een goed 
begin van hoe wij als sport kunnen inspelen op en omgaan met deze transitie, 
om ervoor te zorgen dat rugby een aantrekkelijke sport blijft voor een brede 
doelgroep.

Rugby is een sport voor iedereen en staat bekend om zijn sterke waarden 
en normen. Deze waarden en normen en daarbij de brede aantrekkings-
kracht maken rugby een ideaal hulpmiddel om iets terug te geven 
aan de samenleving. Rugby Nederland werkt daarom samen met 
goede initiatieven zoals het Turn-Over project en De Harde Leerschool. 
Beide projecten begeleiden jongeren zodat zij weer grip op hun leven 

krijgen, om uiteindelijk op eigen benen te staan en werk te vinden. 
Het slagingspercentage is indrukwekkend en laat zien wat we met 
sport kunnen bereiken. We zagen dit seizoen ook de lancering van 
Mixed Ability Rugby, een vorm van rugby waar mensen met en 
zonder een beperking samen spelen. Het is het perfecte voorbeeld 
van een inclusieve sport. Rugby is een sport voor alle leeftijden 
of zoals in onze visie staat; een “leven lang rugby”. Walking 
Rugby werd in samenwerking met het Ouderenfonds Nederland 
geïntroduceerd tijdens het Amsterdam Sevens tournament in 
2019. Ook hieruit blijkt weer dat rugby een sport voor iedereen is 

en dat de verschillende vormen van rugby helpen bij het behouden 
van rugbyspelers. 

We zijn trots om in 2018 nieuwe sponsors te mogen verwel     - 
komen, die samen met DeGiro, Rugby Nederland zullen helpen om 
haar doelen te behalen. We waarderen de sponsorbijdrages van  
al onze sponsoren oprecht en kijken uit om samen met hen te   
bouwen aan een volgend seizoen met nog meer grote successen.

Tot onze spijt hebben we dit jaar in overleg met NOC*NSF besloten 
om het NOC*NSF Start Up programma voor Dames 7s rugby te 

beëindigen. De groeiende benodigde financiële verplichtingen 
van Rugby Nederland die nodig zijn voor zo’n programma en 
daarbij de dalende financiële middelen maakte het helaas 
onhaalbaar. 
Net als op het veld is er ook op het bondsbureau hard gewerkt 
aan verbetering en professionalisering om ervoor te zorgen dat 
we een gezondere organisatie zijn die klaar is voor de toekomst.

Ik zou dit voorwoord willen eindigen met een dankwoord aan alle vrijwilligers 
binnen de rugbysport, die ervoor zorgen dat de spelers elke week weer het 
veld op kunnen. Van scheidsrechters tot coaches, van commissieleden tot 
opleiders en van bestuursleden tot ouders. Jullie spelen allemaal een wezenlijk 
belangrijke rol om rugby te maken tot de mooi sport die het is. Dank jullie wel!

INHOUD 

Met vriendelijke groet,

Andrew Meredith  
Directeur, Rugby Nederland
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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 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. 

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!

AANBEVELING 8 
• Transparantie
Het bestuur vergadert volgens een 
jaarlijks vastgesteld schema en is 
trans  parant over de agenda en be-
stuursbesluiten die de ALV aangaan. 
Slechts in gemotiveerde uitzonde-
ringsgevallen kunnen er klemmende 
redenen van privacy of discretie zijn 
om niet volledig transparant te zijn. 

AANBEVELING 9 
• Aftreden bestuursleden
Het bestuur bevordert dat bestuurs-
leden tussentijds aftreden bij:  
a) frequente afwezigheid waar ze  
door medebestuursleden (of toezicht- 
houders) 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 ten-
minste eenmaal per jaar over: a) het 
algemene beleid en de strategie, de 
hieraan verbonden (financiële) risico’s 
en de financiële stand van zaken. Hier-
onder vallen ook de begroting en jaar-  

 
rekening; 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 ver-
antwoordelijkheden 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
Het bestuur zorgt ervoor dat de  
organisatie in ieder geval naast de 
statuten de volgende reglemen-
ten 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 aan
bevelingen voor Goed Sportbestuur vastgesteld. Deze 13 aanbevelin
gen 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 bin-
nen 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) speci-
fieke belangen en complexiteit van 
de topsport een topsportstatuut op. 

AANBEVELING 3
• Financieel statuut
Het bestuur zorgt dat hij een goed 
 financieel beleid en een passende 
administratieve organisatie voert, 
vast gelegd in een financieel statuut. 

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

AANBEVELING 5
• Bestuursfuncties
Bij de uitoefening van een bestuurs-
functie is het belangrijk dat de juiste 
persoon op de juiste plaats zit, er vol-
doende vernieuwing is, de wijze van 
voordragen en benoemen transpa-
rant is en het organisatiegeheugen 
goed is gewaarborgd. 

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

AANBEVELING 7 

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

• 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 bonds- 
bureau bij te staan en advies te geven over onderwer-
pen 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 com-
missies 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 com-
missies 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 werk-
zaamheden van de Commissie. De taken en bevoegd-
heden 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 bijzon-
dere opdracht hebben toegang tot en spreekrecht op de 
Algemene Vergadering. 

Samenstelling van bestuur en organisatie per 01 juli 2018

 

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

Per 30 juni 2018 is E. Visser toegetreden tot het bestuur.  
E. Visser heeft de taken van S. Smeenk overgenomen als Penningmeester.

Directeur:  Andrew Meredith Technisch Directeur: Gareth Gilbert
Office Manager:  Mariëlle Ten Rouwelaar Dames 7s Coach: Emmanuel Peyrezabes
Development Manager: Tijmen Vader Performance Coördinator:  Joanne Bast
Competitieleider a.i.:  René Pijnenburg Bondscoach Dames: Gareth Gilbert

Per 31 december 2018 hebben Richard van den Broek en Sascha Werlich afscheid genomen. Emmanuel Peyrezabes 
is benoemd als nieuwe talent coach Dames 7s. Op 1 juli 2019 neemt Gareth Gilbert afscheid van Rugby Nederland. 
Zane Gardiner zal per 1 juli 2019 worden aangesteld als Bondscoach. 

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 (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  
proce dures en werkwijzen kunnen in het huishoudelijk  
reglement worden vastgelegd, of er kan naar beschrijvingen  
hiervan worden verwezen. Legt u ze vast in het huis- 
houdelijk  reglement dan is wijziging alleen mogelijk door 
een  bestuursbesluit; 

• 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 wor den 
(gewone/enkelvoudige) meerderheid, twee derde meer-
derheid, alleen bij unanimiteit); 

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

Het huishoudelijk reglement (HHR)is voor het laatst gewijzigd 
in het seizoen 2017- 2018. Voor het opstellen van het HHR is 
gekeken naar meerdere referenties waaronder de presentatie 
van commissie van advies, commissie van onderzoek en de  
“13 aanbevelingen voor Goed Sport Bestuur” vanuit NOC*NSF.

HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT

COMMISSIES VAN BIJSTAND 
Rugby Nederland kent de volgende  
commissies van bijstand:

• 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 bijzondere 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 2018-2019

Het was een spannende competitie in alle klassen. Het seizoen 20182019 
begon voor de vier bovenste Ereklasse clubs met de BeNeCup. Dit jaar werd 
de competitie in alle seniorenklasse gespeeld in twee fases. Een halve 
competitie vormde de eerste fase, waarna in de volgende fase de onderste 
en bovenste zes teams in een afzonderlijke competitie zijn verder gegaan. 
Omdat de niveaus in beide fases dichter bij elkaar lagen dan voorheen,  
bleef de competitie tot aan het laatste moment spannend. 

Door diverse redenen ontstonden er gaten in de competitie. Zo bleek het 
weer spelbreker van januari tot en met maart, en hadden nationale selecties 
invloed op de planning van het seizoen. De afstemming hiervan met Rugby 
Europe blijft daarom ook komend jaar een belangrijk punt van aandacht. 

LANDELIJK MINI TOERNOOI 
Via de voorrondes in de districten kon-
den de teams zich plaatsen voor het 
eindtoernooi voor de Mini’s. De nadruk 
van dit toernooi ligt niet op het kampi-
oenschap, maar op participatie; nieuwe 
rugbyvrienden van je eigen leeftijd ont-
moeten en leuke wedstrijden spelen 
met deelnemers uit het gehele land. 

CUBS CUP FINALE 
In de finale van de NK Cubs 2019 speel-
den Haagsche RC 1 tegen Amstelveense 
RC 1 Alhoewel Amstelveens RC dankbaar 
profiteerde van een aantal foutjes van 
Haagsche RC, desondanks bleek de laat-
ste de winnaar. De spannende wedstrijd 
eindigde met een eindstand van 26-17.

JUNIOREN CUP FINALE 
Tijdens de reguliere competitie, vooraf-
gaand aan de finale van de NK Junioren 
2019, was het spannend omdat de uit-
slagen tussen RC ’t Gooi 1 en Haagsche 
RC 1 dicht bij elkaar lagen. In het begin 
leek de wedstrijd gelijk op te gaan, maar 
het werd uiteindelijk RC ’t Gooi, die met 
een goede versnelling, de titel binnen-
haalde. De eindstand was 27-7.

COLTS CUP FINALE 
De Colts finale tussen Bredase RC 1 en   
RC The Dukes 1 was een spannende wed-
strijd. Bredase RC, gestart in de Colts 
Plate, was opgeklommen naar de boven-
ste positie in de Colts Cup en maakte er 
een mooie wedstrijd van. Helaas zonder 

 
beloning. De reguliere wedstrijd was 
geëindigd in 17 – 17 waarna RC The 
Dukes de kicks (2 tegen 1) op de palen 
beter nam.

DEGIRO EREKLASSE PLATE FINALE 
In de Plate finale mochten Ascrum en 
Oemoemenoe het tegen elkaar opne-
men. In de vierde ontmoeting van dit 
seizoen trok Ascrum de overwinning 
naar zich toe met 40 – 10.

DEGIRO EREKLASSE 
KAMPIOENSCHAPPEN DAMES 
Een sterke team performance van 
Rugby Club Delft, maar AAC wist goed 
gebruik te maken van de foutjes van 
Delft. Wat AAC Rugby Dames na 80 
minuten verdiend landskampioen 
maakt met een winst van 36-8.

DEGIRO EREKLASSE 
KAMPIOENSCHAPPEN HEREN 
Diok RC Leiden gaat met een sterke 
17-0 voorsprong de rust in, waarna 
Rugby Club ‘t Gooi in de tweede helft 
weet terug te komen met 12 punten. 
Uiteindelijk is Diok RC Leiden verdiend 
landskampioen met een winst van 
20-12.

BENECUP 
In de eerste aflevering van de BeNeCup 
stonden in september 2018 twee 
Nederlandse teams in de finale. In 
de finale, welke in Amsterdam werd 
gespeeld, namen RC ’t Gooi en Diok 
RC Leiden het tegen elkaar op. In een 
gelijk opgaande wedstrijd met span-
ning tot de laatste minuten werd de 
overwinning door RC ’t Gooi binnen-
gehaald. De einduitslag was 15-11.

SEVENS 
Dit jaar zijn de NK Sevens voor de seni-
oren door Rugby Nederland gehouden 
in Hilversum. Met 22 deelnemers 
was het toernooi dit jaar weer 
gegroeid ten opzichte van vorig jaar.  
Na 2 spannende halve finales moch-
ten RC Hilversum en CAS RC het in de 
herenfinale tegen elkaar opnemen.  
In een meeslepende wedstrijd won  
RC Hilversum met 15-10.

Bij de dames waren alle 8 ingeschre-
ven teams aanwezig. In 2 poules werd 
er vanaf de eerste wedstrijd strijd 
geleverd. Uit eindelijk stonden AAC 
Rugby Dames en CAS RC tegen elkaar 
in de finale. AAC Rugby Dames won 
de wedstrijd met 24 – 7 en mag zich 
Nederlands Kampioen noemen.

KAMPIOENEN
REGULIERE COMPETITIE HEREN XV 

Ereklasse RC Diok 1
Eerste klasse RC The Hookers 1
Tweede klasse Noord Haagsche RC 2
Tweede klasse Zuid MMRC 1
Derde klasse Noord Oost ERC ‘69 1
Derde klasse Noord West RC Diok 3
Derde klasse Zuid Oost RC Eindhoven 1
Derde klasse Zuid West RC The Dukes 3
Vierde Klasse Midden RC Diok 4
Vierde Klasse Noord Oost RC The Pink Panthers 2
Vierde Klasse Noord West RC West-Friesland 1
Vierde Klasse Zuid Oost Wasps 1
Vierde Klasse Zuid  Te Werve-The Hague Students 2

REGULIERE COMPETITIE DAMES XV

Ereklasse AAC Rugby dames 1
Eerste Klasse Rus 1
Tweede klasse NSRV Obelix dames 1
Derde klasse CL Zwolle/Dwingeloo dames 1

REGULIERE COMPETITIE JEUGD XV

Colts RC The Dukes CO 1   
Junioren RC ‘t Gooi JU 1   
Cubs Haagsche RC CU 1  

 
REGULIERE COMPETITIE 7S

Heren RC Hilversum 1   
Dames AAC Rugby dames 1   
Colts Castricum CO 1   
Junioren Bredase RC JU 1   
Cubs RC ‘t Gooi CU 1   

 
REGULIERE COMPETITIE 7S

Heren Oemoemenoe 
Dames HRCXtreme   
Junioren Haagsche RC   
Cubs Haagsche RC   
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ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Tijdens de ALV van 22 juni 2019 mocht Rugby Nederland een nieuw lid van 
verdienste bekend maken. De eer ging naar de voorzitter van Rugby Nederland 
Janhein Pieterse om Simon Weersma hiertoe te benoemen.

SIMON WEERSMA
Rugby zit Weersma zijn genen en 
hart. Als 16-jarige werd hij lid van HRC  
en speelde in NL -B, studenten- en  
districtsteam. Helaas moest hij door 
een blessure stoppen met spelen, maar  
gelukkig bleef hij betrokken bij de sport. 
Weersma is het voorbeeld van de 2e 
fase van het rugby ‘Keep your boots on’,  
oftewel een leven lang rugby. Hij was  
5 seizoenen trainer van de junioren van 
HRC en organiseerde buitenlandse trips 
voor de jeugd. Hij adviseerde en hielp 
ook andere clubs deze buitenlandse trips 
te organiseren.

Weersma was medeoprichter van  
Rugby Academy Zuid West, de eerste 
Academy in Nederland. Daarna was hij 
mede initiator en adviseur van de vol-
gende Rugby Academies die werden 
opgericht. Als bindende factor tussen 
de clubs uit de regio wist hij de clubs te 
overtuigen van de meerwaarde van de 
Academy en de RDD’s. Hij stelde alles 
in het belang van het individuele talent  
en uiteindelijk de clubs en rugby in  
Nederland!

Door zijn goede relaties met de  
‘Western Province Acen Northwood 
School’, hebben vele rugby talenten de 
gelegenheid gekregen zich verder te 
ontwikkelen in Zuid-Afrika. De resulta-
ten hiervan zien we terug bij vele spelers 
van U18 en U20, waaronder zijn zonen 
David en Robin Weersma.

 

Afgelopen jaar heeft Weersma, ter gele-
genheid van het 10-jarig bestaan van de 
academystructuur in Nederland, de eer-
ste “All Rugby Academy” georganiseerd, 
waar rugby talenten samenkomen en 
laten zien hoe ze zijn gegroeid in hun 
rugby ontwikkeling.

Daarnaast is hij dus de medeoprich-
ter van de Stichting North Sea Rugby, 
wat geldt als het officieuze Nederlands 
Kampioenschap Beach Rugby.  Kortom 
Weersma is een man met een heel groot 
rugby hart; een man van weinig woor-
den, maar des te meer daden; een man 
een man, een woord een woord.

Rugby Nederland hoopt nog vele jaren 
van zijn inzet, kennis en kunde gebruik 
te mogen maken.

LEDEN
Ook dit jaar is de rugbysport qua aantallen spelers weer gegroeid. Dit is 
opvallend in een tijd waarin mensen steeds minder in clubverband gaan 
sporten. 

LEDENGROEI
Er is een ledengroei van ruim 4% gerea-
liseerd ten opzichte van vorig seizoen. 
In mei 2019 waren er totaal 16.492 leden, 
waarvan 1.361 tientjesleden. Daarmee 
is het spelers aantal onder de leden nog 
harder gegroeid, namelijk met gemid-
deld 6%. De groei komt vooral bij de 
senioren vandaan, en dan met name 
bij de dames. Het aantal vrouwelijke 
spelers groeide afgelopen jaar met 21% 
naar 1.230 speelsters

ORANJEFAN SUPPORTER 
LIDMAATSCHAP
In Seizoen 2016-2017 is tevens dit 
nieuwe en unieke lidmaatschap geïn-
troduceerd. Momenteel zijn er 873 
Oranjefan supporter leden. Achterlig-
gende reden van dit lidmaatschap is dat 
het lidmaatschap van Rugby Neder-
land niet alleen beperkt zou moeten 
zijn tot spelers of leden van specifieke 
rugbyclubs. Dit zou toegankelijk moe-
ten zijn voor iedereen met een passie 
voor de sport. Denk bijvoorbeeld aan 
bestuurders en fans van de sport. 

Middels dit lidmaatschap kan Rugby 
Nederland de ‘fan community’ van 
rugby in Nederland vergroten en daar

 
door nog meer mensen betrekken bij 
de geweldige rugbysport. Naast dat 
zij vanaf nu verbonden zijn met Rugby 
Nederland en de rugbygemeenschap 
hangen ook de volgende voordelen aan 
dit lidmaatschap:

• 4 keer per jaar de Rugby Nederland 
nieuwsbrief

• Maandelijkse development nieuws-
brief voor functionarissen

• Korting op de ziektekostenverze-
kering via de collectieve zorg-
verzekering van Zilveren Kruis

• Mogelijkheid om deel te nemen aan 
Rugby Nederland cursussen waar-
onder de scheidsrechtercursus en 
coaching cursus

• 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

per m
ei van het jaar
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PARTICIPATIESPORT
Het Power Plan voor verenigingsondersteuning is gedurende seizoen  
20182019 vervangen door het Development Plan. In gesprekken met clubs en 
tijdens de roadshow in het najaar van 2018 is de inhoud besproken en hebben 
de clubs input en feedback kunnen geven op het plan. Tijdens de ALV van 
januari 2019 is het Development Plan gelanceerd.

DEVELOPMENT PLAN
Het doel van het Development Plan is 
om vanuit Rugby Nederland een nieuwe 
en structurele verenigingsondersteu-
ning te bieden, die clubs actief helpt in de 
ontwikkeling van de vereniging en haar 
leden. Het Development Plan beloond 
clubs voor een positieve ontwikkeling 
en ondersteunt clubs met ambitie zich 
 verder te ontwikkelen. Naast het Develop- 
ment Plan wordt extra ondersteuning 
geboden aan clubs die maatschappelijk 
betrokken (willen) zijn en aandacht geven 
aan specifieke doelgroepen, zoals men-
sen met een handicap, seksuele voor-
keur, etnische achtergrond of afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ook ondersteu-
ning van verenigingen onderling wordt 
hierbij als positief gezien en beloond.  
Rugby Nederland is begin 2019 gestart 
met dit plan en verwacht dit de komende 
maanden actief uit te zetten bij alle clubs 
in Nederland.

NIEUWE CLUBS
Naast groei in leden mochten we dit  
seizoen ook 7 nieuw opgerichte clubs  
verwelkomen. Momenteel zijn er 94 clubs. 
De nieuwe clubs zijn:

• Rugby Club Amsterdam
• AMC Rugby Club
• Rugby Club Alphen
• Praetor Union Rugby Amsterdam
• Rugby Club Invictus
• Houtsche RFC
• Victorians Rugbyclub

Enkele verenigingen zijn thans in oprich-
ting, deze zullen komend seizoen toewer-
ken naar een definitieve aanmelding bij 
Rugby Nederland.

RUGBY DEVELOPMENT DAYS (RDD)
Dit seizoen is Rugby Nederland gestart 
met het geven van extra aandacht aan 
spelers op de eerste rij door de Front Row 

  
Club op te zetten. Hierdoor kwamen direct 
meer dan 100 spelers en speelsters van 
14 tot 18 jaar naar de landelijke RDD. De 
aanwezige spelers kregen training van de 
bondscoaches van Nederland en moch-
ten trainen met de internationals van 
Nederland.  Tijdens de RDD in februari was 
Gurthro Steenkamp, voormalig Springbok 
(53 caps voor Zuid-Afrika) de gasttrainer 
voor deze doelgroep. Hij organiseerde  
tijdens het weekend een scrum workshop 
voor ruim 60 coaches.

Ook in seizoen 2018-2019 was het win-
terse weer spelbreker tijdens de RDD. 
Gelukkig hebben we alternatieve data 
kunnen vinden om deze dagen in te halen. 
In het komende seizoen zal er rekening 
met mogelijke weersinvloeden gehouden 
worden.

Dit seizoen konden districten met meer-
dere teams per categorie participeren aan 
het RDD-toernooi in Amsterdam. Tijdens 
de RDD staat ontwikkeling centraal en 
hiermee stappen we af van vroeg selec-
teren. Het is op jonge leeftijd nog niet 
duidelijk wie er uiteindelijk de grootste 
potentie heeft, en daarnaast zorgt selec-
teren bij veel spelers voor faalangst en 
negatieve ervaringen. Plezier staat dus 
ook hier voorop. Er is met de districten 
gekeken hoe we het programma van het 
RDD verder kunnen ontwikkelen en we 
zullen hier komende seizoen vervolg aan 
geven. Door met elkaar samen te werken 
worden de goede aanpakken in verschil-
lende districten met elkaar gedeeld, wat 
het programma verbeterd. Komend sei-
zoen zal de ontwikkeling van de coaches 
en scheidsrechters een prominentere rol 
spelen tijdens het RDD, omdat deze groe-
pen de grootste invloed in de ontwikke-
ling van betere spelers en een beter spel 
hebben.

GET INTO RUGBY
Steeds meer clubs en trainers gebruiken 
het ‘Get Into Rugby-programma’ bij de 
introductie van Rugby. Het programma 
is onderdeel van de strategie van World 
Rugby en beoogt hiermee de sport wereld-
wijd te laten groeien in samenwerking met 
de deelnemende regio’s en bonden. Het is 
erop gericht om spelers van alle leeftijden  
te stimuleren om rugby te ‘proberen- 
spelen en blijven-spelen’. Get Into Rugby 
promoot de waarden van de sport en zorgt 
ervoor, dat kinderen gestimuleerd worden 
om rugby uit te proberen in een veilige 
en vooruitgangsgerichte omgeving.

In seizoen 2018-2019 hebben 55 clubs actief 
deelgenomen aan dit programma waar-
door gezamenlijk een record van ruim 
40.000 kinderen in aanraking zijn gekomen 
met de rugbysport. Tijdens Nationale 
Sportweek en de Koningsspelen heb-
ben enorm veel kinderen op speelse wijze  
kennis gemaakt met rugby. Naast dit  
nationale evenementen organiseren clubs 
ook steeds meer lokale evenementen ter 
promotie van de sport. Allemaal initiatie-
ven die bijdragen aan de verdere groei van 
rugby in Nederland. 
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OPLEIDINGEN
De opleidingen binnen de rugbysport dragen bij aan betere coaches 
en scheidsrechters, wat vervolgens resulteert in betere spelers en een 
beter spel. Rugby Nederland heeft in samenwerking met World Rugby 
de opleidingen verder ontwikkeld zodat ze beter aan sluiten bij de  
leerbehoeften van coaches en scheidsrechters. Deze opleidingen worden 
aangeboden in  de nieuwe webshop.

In de coachopleidingen is de focus  
verschoven naar de rol van de coach. 
De aandacht op pedagogisch en didac-
tisch gebied zal leiden tot coaches met 
meer vaardigheden in het begeleiden en  
coachen van de spelers.

De opleidingen op het gebied van 
arbitrage zijn uitgebreid met een aan-
tal workshops en scholingen om spel  
regel kennis en toepassing daarvan voor 

verschillende doelgroepen mogelijk te 
maken. Dit als aanvulling op de opleidin-
gen vanuit World Rugby. De opleiding 
Scheidsrechter 2 van World Rugby is 
nu op uitnodiging voor scheidsrechters 
die al enige tijd regionaal of landelijk 
actief zijn. Hiermee wordt het gewenste 
niveau van deze opleiding gewaarborgd.

Coaching                                                           Aantal opleidingen                  Aantal deelnemers
Gamecoach 2 25
Coach 1 Sevens World Rugby 1 11
Coach 1 World Rugby 13 155
Coach 2 World Rugby 7 80
Coach 3 1 15
Subtotaal 24 276

Arbitrage Aantal opleidingen Aantal deelnemers
Grensrechter 4 42
Scheidsrechters 1 World Rugby 11 165
Scheidsrechter 2 World Rugby 2 15
Subtotaal 17 222

Player Welfare Aantal opleidingen Aantal deelnemers
Eerste Hulp bij Rugby 1 8
Strength & Conditioning 1 2 20
Subtotaal 3 28

Educators
Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het versterken van de educators en het  
vergroten van de workforce.  Hierbij een overzicht:

Coach Educator Referee Educator Player Welfare Educator
Allard Jonkers Stephan Glaser Robin Kinnegen S&C
Zane Gardiner  David Sherman First Aid

Daarnaast zijn Dirk Heuff, Sascha Werlich en Tijmen Vader opgeleid tot trainer. Zij  kunnen 
de educators opleiden en zorgen voor de kwaliteitsbeoordelingen van de opleidingen en 
educators.

 AANTALLEN OPLEIDINGEN SEIZOEN 2018-2019

CONGRES  
‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST’
Op 12 januari begon Rugby Nederland  
het jaar met het rugbycongres ‘Klaar 
voor de toekomst’, op de KNVB Campus in 
Zeist. Ruim 200 deelnemers werden wel-
kom geheten tijdens de ‘kick off presenta-
tie’ door Erik Gerritsen, Directeur van de 
KNHB Hockeybond. Waarna de bestuur-
ders, trainers/coaches en scheids- 
rechters meerdere workshops over 
de toekomst van rugby in Nederland  
konden volgen. Het was een inspire-
rende dag met workshops van de Magic 
Academy, Academie voor Sportkader, 
NOC*NSF, Rugby Europe en Athletic Skills 
Model. Dagvoorzitter Huibert Brands 
zorgde ervoor dat het programma één 
succesvol geheel werd. 

SAMENWERKING MET BELGIË
Rugby Nederland is een samenwerking 
aangegaan met Rugby België met als 
doel de krachten te bundelen; informa-
tie en expertise te delen en van elkaar 
te leren. In oktober van 2018 is deze 
samenwerking actief gestart met een 
trainingsstage voor de selecties van 
beide landen in Amersfoort. Tijdens 
deze dagen werd ook een gezamen-
lijke opleiding World Rugby scheids-
rechters niveau 2 gevolgd. Talentvolle 
jonge scheidsrechters uit beide landen 
werkten hierbij samen om zich verder te  
ontwikkelen. 

SCHEIDSRECHTERS
De ontwikkeling van de scheidsrechters 
heeft, met hulp van de commissie rugby 
scheidsrechters en de referee coaches 
een grote ontwikkeling doorgemaakt. 
Steeds meer jonge talentvolle scheids-
rechters breken door en melden zich in 
de hogere klassen om wedstrijden te 
fluiten. Vijfentwintig referee coaches, 
onder leiding van Dirk Heuff, hebben 
hieraan bijgedragen.

 
 
De scheidsrechters op het hoogste 
niveau worden uitgenodigd door Rugby 
Europe om internationale wedstrijden 
of toernooien te fluiten. Naast Gert  
Visser zijn dit jaar ook Riëtte Meijer en 
Liam Wright uitgenodigd voor verschil-
lende toernooien en wedstrijden. Na 
enkele jaren met minimale uitnodigin-
gen vanuit Rugby Europe is dit een grote 
stap voorwaarts en een erkenning van 
het niveau in Nederland.

Daarnaast hebben ook verschillende 
referees met ondersteuning van  
Rugby Nederland ervaring opgedaan 
in het buitenland en daar wedstrijden 
gefloten. Mike Hoyer is de stille kracht 
achter deze uitwisselingsprogramma’s, 
die zorgen voor extra ervaring en uitda-
ging voor de talentvolle en ambitieuze 
referees. 

EUROPESE REFEREE 
MANAGERS MEETING
Op 27 en 28 April werd de eerste  
“European Referee Managers Meeting” 
voor Tier 2 en Tier 3 landen georgani-
seerd. Doel van deze meeting was het 
uitwisselen van kennis en ervaring, en 
oplossingen voor (gezamenlijke) proble-
men te vinden.

Michael Assman (voorzitter commissie 
Rugby Scheidsrechters) en Dirk Heuff 
(Referee Development & Coaching) zijn 
naar deze meeting afgereisd en kwa-
men terug met een mooie conclusie  
“Rugby Nederland heeft zijn referee 
organisatie heel goed op orde, verge-
leken met de andere landen”. Zowel de 
groei in aantallen, de verjonging en de 
begeleiding van referees (beoordeling, 
coaching, opleiding) werd door de andere 
aanwezige landen geprezen.
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De belangrijkste onderwerpen die  
be spro ken werden waren 
1) de ontwikkeling van een Referee 

Pathway voor alle landen, en 

2)  de verbetering van de werving en  
van het behoud van referees. Voor 
beiden zijn ideeën bedacht en actie-
plannengemaakt die in de komende 
weken worden uitgewerkt, ook in 
Nederland.

COACH 3 OPLEIDING
Bij de start van seizoen 2018-2019 is er  
ook weer een volle groep deelnemers met 
de Coach 3 opleiding gestart. In totaal 
zijn er 16 coaches vanuit heel Nederland 
aangemeld voor deze opleiding die het 
gehele seizoen heeft geduurd. De eer-
ste coaches van deze jaargang hebben 
de opleiding al met succes afgerond en 
er zullen in de komende periode meer 
volgen. Het niveau van de deelnemers 
in deze groep is hoog. In september van 
2019 zal er weer een nieuwe Coach 3 
opleiding gehouden worden. De inschrij-
ving is reeds geopend.

LICENTIESYSTEEM
Tijdens het Rugbycongres ‘klaar voor 
de toekomst’ werd het licentiesysteem 
voor coaches en referees gelanceerd. 

Coaches en referees die een licentie 
aanvragen moeten beschikken over 
een VOG. Het is immers belangrijk dat 
de sportvereniging een veilige plek is, 
waar iedereen kan genieten van de rug-
bysport. Een VOG is onderdeel van dit 
licentiesysteem 

Het leveren van een goed opgeleid kader 
behoort tot de kerntaken van Rugby 
Nederland, aangezien een sterk kader 
de basis is van een gezonde vereniging. 
Rugby Nederland investeert veel in de 
kwaliteit van de opleidingen. Het nieuwe 
“Development Plan” geeft richting aan 
de ontwikkeling van verenigingen. Het 
doel is het versterken van de verenigin-
gen en daarmee de basis van de rug-
bysport Voor coaches en officials staat 
een leven lang leren centraal. 

De spelers en het spel ontwikkelen zich 
snel en hierdoor is het ook belangrijk dat 
de begeleiding, coaching en officials zich 
blijven ontwikkelen.

PLAYER WELFARE
Een belangrijk thema binnen de sport is 
het welzijn van de spelers. Vanuit World 
Rugby is er veel onderzoek gedaan naar 
het voorkomen van blessures, door het 
testen van nieuwe regels. 

Veel voorkomende onveilige situaties 
ontstaan rondom de tackle. Wanneer er 
te hoog wordt getackeld kan er hoofd 
tegen hoofd contact ontstaan. Dit is de 
voornaamste reden voor hersenschud-
dingen. De spelregels zijn hier strikter in 
geworden en zo ook de sancties tegen 
hoge en/of gevaarlijke tackles.

Binnen de opleidingen zijn er door de 
First Aid Educators verschillende work-
shops ontwikkeld die bij clubs gehouden 
kunnen worden, om de bewustwording 
en kennis over verschillende aspecten 
van eerste hulp bij rugby te vergroten. 
Deze workshops zijn niet alleen voor 
verzorgers en fysiotherapeuten maar 
vooral bedoeld voor spelers, coaches en 
ouders. Er valt nog veel winst te behalen 
in de behandeling van blessures en de 
terugkeer naar het spelen van wedstrij-
den.

WEBSHOP OPLEIDINGEN
De webshop van de opleidingen is in  
het leven geroepen om een overzichte-
lijke plek te creëren waar geïnteresseer-
den of clubs zich direct kunnen inschrij-
ven voor opleidingen. Na inschrijving is 
de informatie betreffende de opleiding 
direct beschikbaar en de eventuele 
inschrijving in de elektronische leerom-
geving ook geregeld. Deze verandering 
maakt het hele proces van aanvragen 
van en inschrijven voor opleidingen een 
stuk eenvoudiger en efficiënter. 

Bondscoach:  Gareth Gilbert
Attack Coach: Marcus Holden
Defence Coach: Mathew Cripps
Forwards Coach: Scott Smith and Job Volker
Kracht en Conditietrainer:  Emmanuel Peyrezabes
Fysiotherapeut:  Toine van den Berg
Team Manager:  Marcello Melpignano

INTERLAND SEIZOEN 2018-2019
Helaas is het doel van de Oranje Heren XV, promotie naar de Rugby 
Championship Poule, niet gehaald. De Heren XV zijn tweede geëindigd in de 
pool, wederom net achter Portugal. Maar de Heren XV zijn er, mede dankzij 
een mooie overwinning op Litouwen, wel in geslaagd het seizoen af te sluiten 
op de 25ste plek in de wereldranglijst.

 

Polen – Nederland 0-49 17-11-2018
Nederland - Zwitserland  36-15 24-11-2018
Nederland - Portugal 5-18 09-03-2019
Tsjechië – Nederland  22-24 16-03-2019
Litouwen - Nederland 03-50 08-06-2019

PATHWAY
Om aan het Rugby Europe Championship mee te kunnen doen moest 
de Pathway voldoende spelers voorbereiden om op zo’n hoog niveau te 
kunnen presteren. Jammer genoeg was dat dit seizoen niet het geval. Maar 
tegelijkertijd hebben veel van onze nieuwe spelers debuut gemaakt bij 
internationaal rugby. In totaal debuteerde 12 nieuwe spelers.

TOPSPORT HEREN XV
HEREN 15S STAFLEDEN

DE RESULTATEN VAN DE 5 INTERLANDS WAREN:

De Pathway, ontwikkeld door Gareth  
Gilbert, is een middel om vroegtijdig 
talenten te ontdekken en te monitoren 
met als doel deze talenten optimaal te 
laten presteren en te ontwikkelen, om 
uiteindelijk door te stromen naar het 
Heren of Dames XV-team. De academies 

hebben een belangrijke rol in de identifi-
catie van deze jonge talenten. Deze talen-
ten stromen door naar de Jong Oranje  
U16 en U17 teams. De vervolgstap is dan 
doorstroming naar buitenlandse colleges 
en clubs of doorstromen naar het Natio-
naal Talenten Centrum in Amsterdam. 
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JONG ORANJE U20 STAFLEDEN

Bondscoach:  Zane Gardiner
Assistentcoaches:  Matt Roper, Marcello Melpignano, Allard Jonkers
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. 

Op 6 april 2019 vertrok de selectie naar 
Coimbra, Portugal om daar deel te nemen. 
Voorafgaand aan deze trip stond een uit-
gebreid selectieproces aan de basis. De 
technische staf onder leiding van Zane 

Gardiner kreeg de moeilijke taak om van-
uit alle talenten de 26 meest talentvolle 
spelers te kiezen met als doel; Top 4 in de 
Rugby Europe Championship Poule.

Roemenië - Nederland  7-8 3 maart 2019 
Portugal – Nederland 22-12 3 april 2019 
Rusland – Nederland 0-43 6 april 2019

Na de winst op Roemenië en Rusland was de selectie verzekerd van de 
derde plek en heeft daarmee haar doelstelling behaald. Dit is het beste 
resultaat van de U20 selectie in de Nederlandse rugby geschiedenis. 

JONG ORANJE U20

EK U20 CHAMPIONSHIP

Hoofdcoach:  Frank van den Heuvel
Assistant Coach: Robin Kinnegen
Fysiotherapeut:  Fysio Cura Plaza
Team Manager: Mirjam de Haan

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

Deze werd gespeeld in Rusland. De 
selectieprocedure en de weg naar het 
EK U18 begon al in seizoen 2017-2018. 
Het selectieprotocol staat aan de basis 
van de selectieprocedure voor alle Jong 
Oranjeselecties. De eerste selectie van 
het team werd gemaakt na de Rugby 
Development Days voor U16 spelers. 
Na de RDD’s worden de 60 meest 
talentvolle spelers geselecteerd die 
als Jong Oranje U17 verder het seizoen 
ingaan. Vanuit het trainingskamp werd 

de selectie teruggebracht van 60 naar 
45 spelers. De 45 spelers die na het U17 
seizoen zijn geselecteerd kwamen toen 
uit in Jong Oranje U18. De laatste fase 
voor de definitieve teamselectie zijn de 
oefenwedstrijden en een trainingskamp 
met België in Amersfoort. De selectie 
heeft zowel getraind als gespeeld met 
de selectie van België. Deze nieuwe 
samenwerking is goed bevallen en 
zal ook volgend seizoen, in oktober/
november een vervolg krijgen in België. 

JONG ORANJE U18

EK U18 CHAMPIONSHIP

Spanje – Nederland 37-0 14 april 2019
Nederland - België 14 – 34 17 april 2019
Roemenië - Nederland 12-29 20 april 2019

De Jong Oranje U18 selectie wist 1 van de 3 wedstrijden te winnen. Nooit eerder 
wist U18 winst te behalen op Championship niveau. Dit resulteerde in een 7e plek 
en daarmee hebben zij hun doel, om in de Championship pool te blijven, behaald. 

DE RESULTATEN

DE RESULTATEN

JONG ORANJE STAFLEDEN
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 Bondscoach: 
Attack Coach :   
Defence Coach : 
Forwards Coach:    
Teammanager: 
Fysiotherapie

Gareth Gilbert 
Zane Gardiner 
Mathew Cripps 
Job Volker 
Kimberly Hayes 
Cura Fysio Plaza

ORANJE DAMES XV-STAFLEDEN

DE RESULTATEN

Nederland - Duitsland 46-17 09-03-2019 
Spanje - Nederland 54-0 30-03-2019 
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DAMES 7S EK TROPHY POULE LEG 1 - JUNI 2018 
De Dames 7s winnen ongeslagen Leg 1 van de Dames 7s EK Trophy Poule. 

TOPSPORT DAMES 7S
ORANJE DAMES 7S STAFLEDEN

 
Coach :   
Manager : 
Strength & Conditioning: 
Fysiotherapie:

Emmanuel Peyrezabes  
Joanne Bast 
Nicole Misseldine 
Cura Fysio Plaza

Dankzij hun eerste plaats in de Trophy 
zijn de dames 7s gepromoveerd naar de 
Grand Prix Series. Voor de selectie begint 
het sevens seizoen eind juni en loopt 
door in juli. 

“Rugby Nederland heeft na intensief 
overleg met NOC*NSF besloten te stop-
pen met het Start Up programma D7.

Uit het overleg was gebleken dat naast 
de steun van NOC*NSF ook van Rugby 
Nederland de komende jaren een  
aanzienlijke bijdrage in deskundige 
menskracht en financiën werd verwacht 
voor de gewenste doorontwikkeling van 
het programma.

De bond kiest er voor eerst de financiële 
situatie van de bond geheel en  
duurzaam op orde te brengen. Dit 
legt een beperking op de beschikbare  

middelen en mogelijkheden, ook voor 
speciale programma’s zoals het “Start 
Up programma D7”.

Vandaar dat de bond er voor heeft  
gekozen om het intensieve “Start up 
programma D7” stop te zetten.

Rugby Nederland heeft aangegeven 
het basis meisjes / dames 7 programma 
voort te zetten en te begeleiden als één 
van de topsport selecties van Rugby 
Nederland.

Het is de bedoeling van Rugby Neder-
land om over twee jaar samen met 
NOC*NSF te bezien of de ontwikkeling 
van de talentvolle meisjes, de financiële 
armslag van Rugby Nederland zelf en de 
beschikbare financiële voorzieningen 
van NOC*NSF het mogelijk maken dit 
programma opnieuw op te pakken.”

DE RESULTATEN

Nederland – Noorwegen    38-5 23 juni 2018 
Nederland – Tsjechië    34-10 23 juni 2018 
Nederland – Zwitserland    54-0 23 juni 2018 

Nederland – Roemenië     33-0 24 juni 2018 
Nederland – Finland    57-0 24 juni 2018 
Nederland - Oekraïne     33-0 24 juni 2018

Het lange termijn doel van het Dames Pathway is het vormen van een 
meiden competitie, om zo aan een sterkere en bredere basis te bouwen om 
te kwalificeren voor de World Cup. 

TOPSPORT DAMES XV

De Oranje Dames XVselectie nam 
deel aan de Rugby Europe Champion 
ship, welke uit de volgende vier teams 
bestond:

1.     Spanje

2.     Nederland

3.     Duitsland

4.     Rusland

Het team heeft zich goed voorbereid 
op het toernooi door trainingen, trai-
ningskampen en oefenwedstrijden in 
het begin van het seizoen. De eerste 
wedstrijd was meteen de halve finale 
tegen Duitsland in Amsterdam. De 
dames behaalde een overtuigende 
winst voor een vol stadion met 46-17. 
Door deze winst moesten de dames 
het later die maand in de finale op- 
nemen tegen Spanje in Madrid. Spanje 
bleek helaas te sterk en werd met 54-0 
kampioen.
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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. Het doel van het NTC is te bouwen aan de toekomst 
voor de nationale rugbyteams en kwalificatie voor het WK in 2023 te 
bewerkstelligen. 

NATIONAAL 
TRAINING 
CENTRUM (NTC)

Op dit moment zijn er 42 heren op het 
NTC. Deze zijn als volgt verdeeld over 
de 4 leeftijdscategorieën: 

• 3 spelers in Jong Oranje U17 
• 9 spelers in Jong Oranje U18 
• 20 spelers in Jong Oranje U20 
• 11 spelers Oranje Heren XV

We zijn verheugd dit seizoen ook  
de dames toe te laten tot het  NTC- 
programma. Een goede verandering 
die zijn vruchten afwerpt bij de dames 
selecties. Er trainen momenteel  
13 dames met het NTC mee.

• 8 speelsters in Oranje Dames XV 
• 5 speelsters in Oranje Dames 7s

Alle spelers komen uit voor het  
nationaal team. De spelers trainen 
drie dagen in de week en combineren 
kracht & conditie met rugby sessies. 
Daarnaast hebben ze toegang tot  
cursussen aangaande voeding,  
medische staf en de steun van een 
dokter. De heren worden getoetst 
voordat ze worden toegelaten op 
een academie en vanaf dat moment 
gemonitord.

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

Het NTC-programma start in juni  
met een off-season programma.  
De gehele maand juli is zomerstop. 
Vanaf augustus trainen ze tot en  
met december en daarna weer van 
januari tot en met april. 

Sinds de start van het NTC zijn er  
14 spelers die een professioneel of 
semiprofessioneel contract aan- 
geboden hebben gekregen in diverse 
toplanden, zoals Nieuw-Zeeland, 
Frankrijk etc. Met alle spelers is over-
eengekomen dat, indien geselecteerd, 
zij terugkomen naar Nederland om 
voor het nationaal team uit te komen.
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Hieronder staat een samenvatting van 
alle communicatiemiddelen die het afge-
lopen seizoen zijn ingezet:

 Periodieke algemene nieuwsbrief, met 
daarin een uiteenzetting van alle ont-
wikkelingen en actuele informatie.  
De nieuwsbrief wordt verstuurd aan meer 
dan 10.000 e-mailadressen van clubs, 
haar leden, coaches, scheidsrechters, 
vrijwilligers en overige geïnteresseerden. 

 Maandelijkse development nieuws-
brief voor functionarissen, hierin wordt 
informatie verstrekt over opleidingen 
en allerhande informatie ter ondersteu-
ning van de ontwikkelingen bij de vereni-
gingen.

 Berichten met informatie over wed-
strijden, evenementen, opleidingen en 
diverse andere algemene rugby infor-
matie via de website www.rugby.nl en 
via facebook, Instagram en twitter. Dit 
gebeurt op basis van actualiteit.

 Daarnaast zet Rugby Nederland ook 
Public Relations in voor het genereren 
van gratis publiciteit via lokale en natio-
nale media. Bijvoorbeeld door het sturen 

van persberichten en/of het organiseren   
van persbijeenkomsten. Vooral de relatie 
met landelijke omroepen en met sport-
journalisten is zeer belangrijk. Zo is  
Rugby bijvoorbeeld een onderwerp 
geweest in meerdere kinderprogram -
ma’s, zoals het jeugdjournaal en Willem 
Wever We willen de samenwerking met 
deze journalisten en verschillende media 
graag nog verder ontwikkelen.

Naast bovenstaande acties, probeert 
Rugby Nederland, waar gewenst en 
mogelijk, de clubs te begeleiden en infor-
meren bij hun promoties en communi-
caties. Daarnaast zet Rugby Nederland 
nationale samenwerkingen en promoties 
op, waar de clubs gebruik van kunnen 
maken. 

Dit jaar werd voor het eerst een rugby 
interland live op nationale televisie uit-
gezonden. Door een samenwerking met 
Ziggo Sport was de interland Nederland 
- Portugal gratis te zien op nationale tele-
visie. Wij hopen deze succesvolle samen-
werking in 2019-2020 voort te zetten en 
uit te breiden, zodat nog meer mensen 
kunnen genieten van de wedstrijden.

MARKETING & 
COMMUNICATIE
Ondanks het tijdelijk ontbreken van een marketingcommunicatiemanager, 
is de vorig jaar bepaalde strategie verder voortgezet. Rugby Nederland 
heeft ten doel gesteld om de rugbysport breed uit te dragen en mensen te 
enthousiasmeren over rugby, en uiteindelijk de sport te laten groeien in aantal 
spelers en clubs, maar ook in aantal vrijwilligers en natuurlijk toeschouwers.

Een kerntaak is daarom het continu genereren van meer aandacht voor de sport in 
de breedste zin van het woord. Dit gebeurt via eigen kanalen maar ook via externe 
media. Aan de basis van de communicatiestrategie en -plan ligt de merkpositione-
ring van Rugby Nederland.

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
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SPONSORING
Sponsoring heeft als doel het vergroten van inkomsten van Rugby 
Nederland, ter bevordering van de promotie van de breedte en topsport. 
Daarnaast gaat Rugby Nederland ook nieuwe (maatschappelijke) 
samenwerkingen aan en ondersteunt andere vormen van rugby.

Rugby Nederland is trots dat DeGiro ook komend jaar haar hoofdsponsorschap 
voortzet. We streven er ook volgend jaar naar om deze duurzame relatie naar 
tevredenheid van beide partijen te ontwikkelen en uit te dragen.

Matrix heeft het mogelijk gemaakt om de gym te voorzien van nieuwe en kwali-
tatief goede gym apparatuur en materialen. Tevens zijn wij gestart met het vin-
den van andere sponsors en zo is een samenwerking met Taxicentrale Amster-
dam ontstaan. De samenwerking met:

OVERIGE SPONSOREN:
• Canterbury -> Kledingsponsor alle nationale selecties 
• Nederlandse Loterij -> Participatiesport
• Cura Fysio Plaza -> Medische ondersteuning nationale selecties

Helaas is de samenwerking met TEAM NL gestopt in verband met conflicterende 
belangen met de hoofdsponsor.

In het komende seizoen zal worden gestart met het ontwikkelen van een rugby 
businessclub. Hiermee zal een zakelijk netwerk van liefhebbers van de sport 
gecreëerd worden, mensen die rugby in Nederland een warm hart toedragen en 
willen helpen bij het mogelijk maken van haar (maatschappelijke) doelstellingen. 
Het opzetten van de businessclub wordt in samenwerking gedaan met Powered 
by Meaning.
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