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VOORWOORD
VAN DIRECTEUR
ANDREW MEREDITH

Sitting in the stand on Saturday 14th May, the atmosphere 
was electric. Three fantastic youth finals being played at 
the National Stadium in Amsterdam in front of screaming 
fans. All three games were exciting and close right up to 
the final whistle. Saturday 28th May saw the men’s and 
women’s final being played in front of 2000 plus fans also 
in Amsterdam. A game that could have gone either way 
and was a nail biter for the followers of both sides. Rugby 
is alive and kicking in The Netherlands.

Season 2021/22 saw yet another growth in the membership 
figures for Rugby Netherlands which is exceptional in a 
year that was once again interrupted and affected by the 
ongoing Covid 19 pandemic. We cannot however, afford 
to be nonchalant about the membership numbers. The 
affects of the pandemic are potentially yet to be fully seen 
and I would like to urge the clubs, their staff and volunteers 
to work hard this summer to keep a connection with your 
members and ensure they return for next season. Recruiting 
new players is, although not easy, important during the 
summer months but retaining players is potentially even 
more important. If you have ideas, concerns or questions 
on this topic, please feel free to get in contact. Let’s work 
together to ensure that we continue our growth and see 
even more players and fans enjoying our great sport. In 
2023 is the Rugby World Cub in France and this prestigious 
event will also provide a great opportunity for us to 
promote Rugby in The Netherlands and look to recruit new 
players and fans. 

For the men’s national team it has been an intensive year 
with a number of games resulting from the promotion 

to the Rugby Europe Championship. Rugby Nederland 
needed to catch up with the rest of the competition due 
to the promotion / relegation game being delayed due to 
the pandemic. This resulted in having to play the games 
before the end of the year and then start to start the 2022 
season 7 weeks after finishing the 2021 season games. 
Congratulations to all players and staff for putting in so 
many magnificent performances in such a short space of 
time and at this higher level. Both the men and women’s 
national team had one less game to play in the 2022 Rugby 
Europe Championship due to the consequences of the 
Russian invasion of Ukraine. This saw our women’s team 
only having one game in the Championship this year.

It has been a year that also saw the launch of the Rugby 
Europe Super Cup with participation from our very own 
team Delta. A new initiative from Rugby Europe to 
provide higher level games for younger talent and help 
close the gap between national competition and national 
team level games. Delta put in some great performances 
but unfortunately missed out on the final stages of the 
competition which was finally won by the Black Lion team 
from Georgia. 

Rugby Nederland said goodbye to Janhein Pieterse as 
president for the past seven years. I would like to take this 
opportunity to thank Janhein for everything that he did for 
Rugby Nederland over the past years. I would also like to 
welcome our new president, Roderik Bolle. Roderik has a 
rich rugby past and we look forward to him continuing to 
lead Rugby Netherlands on its upwards curve. On the topic 
of people, we are pleased to welcome Kristof Vanhout from 

our southern neighbours, who joined us at the beginning 
of the season as Technical Director. Kristof is a household 
name within rugby in Europe and we look forward to seeing 
him shape the pathway further. 

Education plays an important role in the development of 
our game and once again Rugby Netherlands has delivered 
a number courses throughout the country, covering a 
broad range of topics from coaching and refereeing, to first 
aid in rugby. Rugby Europe used the National Rugby Centre 
Amsterdam as a location for their player welfare super 
week education courses which was a great success. 

I would like to finish this introduction with highlighting a 
couple of important points. Our values! Rugby values! These 
are not just words and we all have a responsibility to ensure 
the integrity of our game. From board members to parents, 
to coaches, to players, we are all responsible for ensuring 
that we live by our core  values within the sport. It is what 
makes rugby unique but it needs to be actively promoted 
on a regular basis. Rugby Netherlands also runs a campaign 
call positive sportculture and if you are not familiar with it, 
please see our website at https://www.rugby.nl/kick-off-
campagne-positieve-sportcultuur/. I urge all clubs to get 
involved and help us to uphold the values of rugby across 
all areas of the sport.
The last point is volunteers. Without them we cannot 
survive. I would not only like to express my thanks and 
gratitude to all coaches, referees, indelers, bar staff, 
committee members, board members and all other 
volunteers that work so hard to ensure the continuity of 
the sport.

Andrew M
eredith

4 5JAARVERSLAG 2021 - 2022



Rugby de 
aantrekkelijkste 
teamsport in 
Nederland maken.

Rugby groter, sterker 
en bekender maken.

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.

INLEIDING

Rugby Nederland is een 
vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid met statutaire 
zetel in de gemeente Amsterdam, 

kantoorhoudende te Bok de Korverweg 6, 
1067 HR te Amsterdam.  

Foto door Dennis van de Sande

RESPECT

KAMERAADSCHAP
DISCIPLINE  

Missie.

Visie.
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Als het gaat om ‘goed bestuur’ wordt 
verwacht dat het bestuur een visie 

heeft op de toekomst en op open en 
transparante wijze als eenheid namens 

de sportorganisatie optreedt. Het bestuur 
moet wervend zijn, vertrouwen hebben 

en uitstralen, kunnen implementeren en 
verantwoording afleggen.

GOED SPORTBESTUUR 
VOLGENS NOC*NSF

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.

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

Het bestuur zorgt dat hij een goed financieel beleid en een 
passende administratieve organisatie voert, vastgelegd in 
een financieel statuut.

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.

Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier de organisatie 
bestuurd wordt. Het heroverweegt en actualiseert met 
regelmaat het gehanteerde besturingsmodel.

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

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.

Het bestuur stelt op basis van het vastgestelde 
besturingsmodel een helder directieprofiel vast en legt de 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
directie duidelijk vast in een directiestatuut. De positie van de 
directeur wordt in de statuten verankerd.

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

Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is het belangrijk dat 
de juiste persoon op de juiste plaats zit, er voldoende vernieu-
wing is, de wijze van voordragen en benoemen transparant is 
en het organisatiegeheugen goed is gewaarborgd.

Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld 
schema en is transparant over de agenda en bestuur 
besluiten die de ALV aangaan. Slechts in gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen kunnen er klemmende redenen van 
privacy of discretie zijn om niet volledig transparant te zijn.

Het bestuur bevordert dat bestuursleden tussentijds af-
treden 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.

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.

  • EENHEID

• EENHEID

• EENHEID

• EENHEID

• EENHEID

• EENHEID

• EENHEID

• EENHEID

• EENHEID

Aanbeveling 1

Aanbeveling 2

Aanbeveling 3

Aanbeveling 6

Aanbeveling 4

Aanbeveling 7

Aanbeveling 10

Aanbeveling 11

Aanbeveling 12

Aanbeveling 5

Aanbeveling 8

Aanbeveling 9

Aanbeveling 13

  • TOPSPORTSTATUUT

  • FINANCIEEL STATUUT

  • GEDRAGSCODE BESTUUR

  • BESTURINGSMODE

  • BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

  • AGENDA BESTUUR

  • DIRECTIESTATUUT

  • CONTROLETAAK ALV

  • BESTUURSFUNCTIES

  • TRANSPARANTIE

  • AFTREDEN BESTUURSLEDEN

  • STATUTEN EN REGLEMENTEN

In de Algemene Ledenvergadering van het NOC*NSF zijn 13 
aanbevelingen voor Goed Sportbestuur vastgesteld. Deze 13 
aanbevelingen zijn overgenomen door Rugby Nederland en 
gelden als leidraad voor het functioneren van het bestuur. 
Waar in voorgaande jaren een aantal aanbevelingen nog bij 
ons op rood, of oranje stonden, zijn wij blij te melden dat 
op dit moment voor alle aanbevelingen het stoplicht op 
groen staat; alle dertien zijn ze volledig geïntegreerd in het 
handelen van het bestuur van Rugby Nederland.

Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler 
dan ooit. Het gaat bij dit onderwerp om:

•  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 

Na een bewogen COVID-periode vond er in augustus 2021 
en februari 2022 eindelijk weer een fysieke Algemene 
Ledenvergadering (ALV) plaats in Amsterdam. Het was 
ontzettend fijn iedereen weer ‘live’ te kunnen ontmoeten, 
en in levenden lijve te kunnen vergaderen met elkaar.

Tijdens de ALV van 16 februari 2022 werd Simon Plomp voor 
zijn jarenlange inzet als landelijke indeler scheidsrechters, 
benoemd als Lid van Verdienste. Door COVID-19 was deze 
officiele benoeming een aantal keer uitgesteld, maar nu kon 
de speld eindelijk uitgereikt worden. Tijdens dezelfde ALV 
heeft voorzitter Janhein Pieterse na elf jaar zijn functie als 
voorzitter neergelegd. Janhein werd bedankt voor zijn inzet 
tijdens de moeilijke jaren van Rugby Nederland en werd 

BESTUUR

BONDSBUREAU

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Jeugdzaken 

Wedstrijdzaken 

Topsport

Commerciele zaken

Directeur 

Office Manager

Development Manager 

Competitieleider 

Content, Community & Media

Rugby Coördinator

Technisch Directeur 

Bondscoach Oranjeheren, NTC 

Bondscoach Oranjedames 

Head of Athletic Performance 

Topsport Coördinator 

Roderik Bolle (per 16 februari) 

Annelies Acda 

Ernst Visser 

Iban Rosier 

Mirjam van Zoest 

Joost Takken

Jort Kooistra

Andrew Meredith 

Marielle ten Rouwelaar 

Tijmen Vader 

Harro Verschoor

Emma Fabri 

Thijs Henkelman

Kristof Vanhout

Zane Gardiner 

Sylke Haverkorn 

Emmanuel Peyrezabes 

Joanne Bast

mede daarom benoemd tot Erelid. Janhein is opgevolgd 
door Roderik Bolle waarover rechts op deze pagina een korte 
introductie staat.

De commissie onderscheidingen en predicaten (COP) heeft 
een aantal jaar geleden besloten geen onderscheidingen 
meer uit te reiken tijdens de ALV aan de spelers, speelsters en 
scheidsrechters van het jaar. De keuze is gemaakt om tijdens 
de landelijke finales deze onderscheidingen uit te reiken.

Op 14 mei na de jeugdfinales in de Cup poules werden de speler 
en speelsters van het jaar en de jeugdscheidsrechter van het 
jaar uitgereikt, op 28 mei na de finales van de heren en dames 
werden de speler en speelster van het jaar uitgereikt.

Heeft gespeeld bij RC Hilversum, 
Chichester RFC, Chichester 
College, RFC Haarlem en Ascrum, 
maar is helaas door een blessure 
vroegtijdig gestopt met spelen. 
Heeft van september 2020 tot 
en met juli 2021 stagegelopen bij 
Rugby Nederland. Toen de functie 

Heeft gespeeld bij de Haagsche 
RC, Ascrum, London Scottish 
en Old Alleynians, maar is 
tegenwoordig alleen actief als 
supporter, toeschouwer en 
coach. Hij is voormalig voorzitter 
van de HRC en vervult meerdere 
bestuurlijke functies. Hij is oprichter 

van Orchestra, voor families en 
goededoelenorganisaties. Roderik 
is een energieke visionair met een 
groot netwerk, een team player 
die voor zijn zaak staat en binnen 
de kaders van het strategisch plan 
Rugby Nederland zowel bestuurlijk 
als actief wil laten door ontwikkelen. 

Roderik
Bolle

Thijs
Henkelman

Rugby Coördinator aangeboden 
werd, was de keuze snel gemaakt. 
Thijs is heel enthousiast en wil 
graag bij Rugby Nederland werken 
om zo iedere dag met rugby bezig 
te kunnen zijn en een bijdrage te 
kunnen leveren aan de groei van de 
mooiste sport ter wereld.
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VAN FAILLISSEMENT 
NAAR FUNDAMENT 
VOOR DE TOEKOMST

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van 2022 droeg 
Janhein Pieterse na acht jaar de voorzittershamer over 
aan Roderik Bolle. Die acht jaar was bewogen periode 
waarin, ondanks alle financiële zorgen en de coronacrisis, 
de rugbysport in Nederland van 11.000 leden en 81 clubs in 
2014 groeide naar 17.000 leden en 96 clubs begin 2022. ‘Daar 
moeten we met z’n allen toch trots op zijn.’, aldus Janhein 
We kijken terug naar deze periode met Janhein en blikken 
vooruit met Roderik. Beide mannen doen graag iets terug 
voor de sport die hen veel heeft gebracht. 

“Het was een behoorlijke, maar ook uitdagende ‘klus’ waar 
ik aan begon”, begint Janhein, als hij terugdenkt aan de 
beginperiode in 2014. “Rugby Nederland, voorheen NRB, was 
bijna failliet en stond op het punt om te vallen. Daarmee zou 
de rugbysport in Nederland voorlopig stil komen te staan.”

Om die situatie het hoofd te bieden, neemt Janhein de 
handschoen op. “Ik speel sinds begin jaren ‘70 en ben verslaafd 
geraakt aan de rugbysport. Heb vele vrienden leren kennen 
via rugby en door de jaren heen kameraadschap opgebouwd 
met vele spelers van andere clubs, op het veld en ernaast. Dan 
wil je op een zeker moment in je leven ook graag iets terug 
doen voor de sport waar je zoveel plezier aan beleefd hebt, 
en nog steeds aan beleeft.” Echter heeft hij één eis; hij wil 
zijn eigen bestuur kunnen samenstellen. “Door de zakelijke 
en organisatorische ervaringen van de bestuursleden, en hun 
betrokkenheid bij de rugbysport, waren we in staat snel de 
balans op te maken en een herstelplan op te stellen.” 

Toen een aanzienlijk bedrag nodig was om de schuldeisers 
op afstand te houden, bleek hoe sterk de saamhorigheid en 
betrokkenheid van de rugbyclubs en haar leden is voor de 
sport. “Binnen een paar weken brachten de verenigingen het 
benodigde bedrag op. Dat is nu een lening van de rugbyclubs 
aan Rugby Nederland. Het stelde de bond in staat afspraken 
te maken met de schuldeisers. Dit was en is nog steeds een 
unicum in de sportwereld en ik ben er trots op hoe we dit 
samen hebben gerealiseerd.” 

De aanpak was simpel en doeltreffend. “In de jaren daarna 
hebben we een adagium gehanteerd, dat voor ieder bedrijf 
en huishouden zou moeten gelden: ‘Geef niet meer uit dan 

je hebt en houdt het liefst nog wat over’. Het heeft gewerkt. 
We zijn weer financieel gezond en kunnen de leningen van de 
clubs geleidelijk aflossen.” 

In die fase is ook de competitie en organisatie draaiende 
gehouden. “De inzet en betrokkenheid van de clubs waren 
hierbij essentieel. Het was en is niet altijd makkelijk om de 
verschillende belangen van de clubs op één lijn te krijgen, 
maar ik denk dat de basis er ligt, mede door het opzetten van 
de regiostructuur.” 

De financiële herstructurering in 2015 had een aantal lastige 
beslissingen tot gevolg. “Naast het ontslaan van medewerkers 
moesten we ook pas op de plaats maken met de nationale 
selecties. Er is besloten alleen de Oranjeheren draaiende te 
houden om te zorgen dat de talenten, veelal opgeleid in de 
Rugby Academy’s, hun ambities konden waarmaken. Dat 
betekende dat de Onder 18- en Onder 20-selecties voorlopig 
niet naar de internationale toernooien zouden kunnen. Ook 
toen bleek weer de kracht van de rugbywereld: binnen een 
maand hebben de ouders van de spelers een fundraisingactie 

opgestart, waardoor Onder 18 en Onder 20 wel naar de EK 
toernooien konden gaan. Ik heb het al vaak gezegd, ik ben ervan 
overtuigd dat participatiesport, breedte, en prestatiesport, 
top, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Kijk waar we nu 
staan met onze internationale selecties: allemaal spelen ze op 
het hoogst haalbare niveau in Europa!” 

Rugby Nederland, dat zijn we met z’n allen: spelers, clubs, 
scheidsrechters, staf, bondsbureau, bestuur. Dat vindt 
Janhein. “Hoe lastig dit door sommigen soms ook wordt 
gezien of ervaren, is het wel onze kracht en het fundament 
voor de verdere ontwikkeling van Rugby Nederland.” Tot 
slot: “Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op mijn 
periode als voorzitter en heb er alle vertrouwen in dat de 
nieuwe voorzitter Roderik Bolle de volgende stap van groei, 
ontwikkeling en professionalisering van Rugby Nederland 
verder tot een succes maakt.”

Janhein Pieterse is nu 70 jaar en begon als rugbyspeler bij 
Ascrum. Tot drie jaar geleden beoefende hij de sport nog 
die hem zoveel bracht.

13JAARVERSLAG 2021 - 202212



Voor Roderik is het een eer dat hij de hoeder mag zijn van 
Rugby Nederland. “Het is minimaal voor drie jaar en men kan 
daarna nog maximaal twee keer worden herkozen”, begint 
de oud-voorzitter van Haagsche RC, de grootste club van 
Nederland. “De bond moet de ‘startpagina’ van het rugby 
zijn. We moeten aan iedereen ons ‘waarom’ uit kunnen 
leggen, op alle niveaus en binnen alle lagen van onze sport.” 
Er is veel respect voor zijn voorganger Janhein. “In een tijd 
dat de bond bijna omviel stak hij zijn hand op om vervolgens 
vooral puin te moeten ruimen. En met succes. Voor mij nu de 
nobele taak om echt te kunnen focussen om de rugbysport 
verder te brengen.” 

Roderiks streven is de bond voor iedereen toegankelijk te 
maken. Meer middelen, meer kennis, meer leden, meer 
infrastructuur, met Oranje als voornaamste boegbeeld. 
“Onze sterke punten uit de sport als kameraadschap en 
respect moeten we constant blijven uitdragen, (rugby)
initiatieven als Project Turn Over en de Harde Leerschool 
tonen onze relevantie, óók binnen dat sociale domein – we 
zijn met afstand de mooiste sport van allemaal. Laten we 
vooral die sport vieren.” 

Nederland staat weliswaar nog behoorlijk ver af van 
professioneel rugby, maar de constante focus op -en dus 
de aanwas van – onze jeugd moet het mogelijk maken 
de komende 8 tot 12 jaar die laatste stap ook te maken. 

Op dit moment spelen veel Nederlandse rugbytalenten in 
het buitenland. In de verdere professionalisering van de 
rugbysport in ‘niet-Six Nations’-landen is het onvermijdelijk 
dat de ereklasse in de komende jaren geleidelijk naar 
een (semi-) professioneel niveau groeit. Ik denk dat deze 
ontwikkelingen en de volgende stappen goed verwoord 
zijn in het nieuwe Strategisch Plan 2021-24. “Het is niet een 
heilig doel op zich, maar als natuurlijk resultaat van onze 
inspanningen in de breedste zin van het woord.” 

Roderik ziet het als bestuurlijke uitdaging om met het 
bondsbureau beleid te schrijven waarin het doel ‘Growing 
the Game’ als uitgangspunt geldt. “Wat mij betreft kan dat 
alleen als de clubs zich ook in die ambities herkennen, hun 
rol daarin omarmen en vooral ook deelgenoot worden van de 
vruchten van onze inspanningen.” Dat de sport op meerdere 
vlakken in de lift zit, is natuurlijk een positieve ontwikkeling. 
Als ‘clubman’ weet hij dat iedereen daarvoor nodig is, als 
voorzitter van Rugby Nederland is dat niet anders. “Met 
elkaar zijn we de bond. We moeten verenigd blijven, ook als 
we groeien. Daar ga ik voor. Daar sta ik voor.”

Roderik Bolle is nu bijna 50 jaar en was vijf jaar voorzitter 
van de Haagsche RC. Zelf spelen doet hij nu al bijna tien 
jaar niet meer – laatstelijk bij HRC, daarvoor bij Ascrum, 
Old Alleynians en London Scottish. Zijn zoontje (10) speelt 
al zes jaar voor HRC, momenteel bij de mini’s.

Foto’s door Dennis van de Sande
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RUGBY NEDERLAND
COMMISSIES

COMMISSIES MET BIJZONDERE 
OPDRACHT  

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 werkgroepen die 
zich vastbijten in één specifiek onderwerp. Binnen Rugby 
Nederland wordt continu beoordeeld of er nieuwe commissies 
opgericht moeten worden of eventueel bestaande niet-
actieve commissies op te heffen. 

Er zijn twee soorten commissies: Commissies van bijstand en 
commissies met bijzondere opdracht.

Commissies van bijstand kunnen door het bondsbestuur 
worden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering voor 
het geven van toelichting op de werkzaamheden van de 
commissie. De taken en bevoegdheden van de commissies 
van bijstand worden door het bondsbestuur bij instructie 
geregeld. 

Commissies met bijzondere opdracht worden ingesteld door 
de algemene ledenvergadering, wier leden benoemd worden 
door de algemene ledenvergadering op voorstel van het 
bondsbestuur. De leden hebben het recht een tegenkandidaat 
voor te stellen. Commissies met bijzondere opdracht hebben 
toegang tot en spreekrecht op de Algemene Vergadering.

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)  
• Sponsorcommissie (SC) 
• Atletencommissie (AC)

COMMISSIES VAN BIJSTAND  

Rugby Nederland kent de volgende Commissies met 
bijzondere opdracht:  
• Arbitrage Tucht Commissie (ATC)  
• Commissie van Beroep (CvB)  
• Commissie Financieel Toezicht (CFT)  
• Medische Commissie (MC)  
• Commissie Onderscheidingen en Predicaten (COP)  
• Vertrouwenscommissie (VC)  

COMMISSIE VAN OPVOLGING

In overleg met de Algemene Ledenvergadering 
heeft het bestuur van Rugby Nederland een 
Commissie van Opvolging (CvO) ingesteld. 
Janhein Pieterse, de huidige voorzitter, ad 
aangegeven in januari 2022 zijn functie neer te 
willen leggen na ruim zeven jaar voorzitterschap.
 
De commissie had de opdracht om een 
geschikte kandidaat te zoeken voor de functie 
van voorzitter van Rugby Nederland. De CvO was 
verantwoordelijk voor de werving en selectie 
van de kandidaten, en het voordragen van een 
geschikte kandidaat bij het bestuur van Rugby 
Nederland. Het bestuur draagt deze kandidaat 
bij goedkeuring voor aan de ALV in januari 2022. 

Deze beslist uiteindelijk of de kandidaat wordt 
aangenomen. 

De commissie heeft uiteindelijk in een 
tijdsbestek van 5 maanden het functieprofiel 
samengesteld, de vacature openbaar gemaakt, 
de sollicitaties geïnventariseerd, de gesprekken 
gevoerd en een aanbeveling opgesteld. Daarna 
zijn de kandidaat, het bestuur en bondsbureau 
geïnformeerd en is de kandidaat op de ALV van 
16 februari 2022 voorgesteld. De kandidaat, 
Roderik Bolle, is uitermate geschikt bevonden 
voor de rol van voorzitter. Op 16 februari is 
Roderik aangesteld als nieuwe voorzitter van 
Rugby Nederland.

Michiel van Dijk • Annelies Acda • Ernst Visser • Hans Jongejan
Jeroen Krabbedam • Kees Pricker • Eric van der Zande

Jort Kooistra • Kees Vis • Dewi Ozinga • Duncan Houtman • Arjan Wichman 
Cosme Mesquita da Cunha • Rayn Schlossarek 

SPONSORCOMMISSIE
De sponsorcommissie is sinds november 2021 
weer actief. De commissie heeft de taak op zich 
genomen om ondersteunend te zijn op het gebied 
van sponsoring. Denk daarbij aan het opstellen 
van de waardepropositie van Rugby Nederland, 
het optuigen van het sponsorhuis, het analyseren 
van de doelgroep, het benaderen van mogelijke 
sponsoren enz. In de beginfase is een start 
gemaakt met het opstellen van beleid rondom 
sponsoring in sport en is het een hoofdtaak van 

de commissie om samenwerkingen te zoeken 
die ook van meerwaarde zijn voor de rugbyclubs 
in Nederland. 
De sponsorcommissie is nauw betrokken bij 
het opzetten van de VIP-evenementen. De 
aankomende periode zal de sponsorcommissie 
zich bezig gaan houden met het opzetten van 
het Business Network, het organiseren van 
hospitality events en het verder optuigen van 
onze aanwezigheid in het sociale domein.
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Rugby Europe kent verschillende commissies en 
subcommissies die ondersteunen bij rugbyspecifieke zaken, 
of de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van, en de 
veilige beoefening van rugby. De vijf commissies en vier 
subcommissies tellen in totaal 45 leden die afkomstig zijn uit 
26 landen die aangesloten zijn bij Rugby Europe.

Nederland kent een sterke vertegenwoordiging in deze 
commissies. Andrew Meredith is namens Rugby Nederland 
sinds 2020 lid van de Rugby Committee. Annelies Acda is 
namens Rugby Nederland sinds 2017 lid van de Women’s Sub-
Committee. Michiel van Dijk is sinds 2020 voorzitter van de 
Disciplinary Committee en Gert-Mark Smelt is sinds 2021 lid 
van dit comité.

RUGBY EUROPE
COMMISSIES

RUGBY EUROPE COMMISSIES
Rugby Europe kent de volgende commissie:
• Rugby Committee 
• Development Sub-Committee
• Women’s Sub-Committee 
• Player Wellfare Sub-Committee
• Sevens Sub-Committee
• Audit and Risk Committee
• Legal and Regulations Committee
• Business Committee
• Disciplinary Committee 

MICHIEL VAN DIJK
DISCIPLINARY COMMITTEE

ANDREW MEREDITH
RUGBY COMMITTEE

De Women’s SubCommittee bestaat uit 5 leden 
(Italië, Nederland, Portugal, Wales en Tsjechië) 
en komt eens per kwartaal bijeen. Zij organiseert 
iedere twee jaar een Europees forum waarin 
vertegenwoordigers van alle Europese bonden 
bij elkaar komen voor kennisdeling, inspiratie, 
netwerken en om gezamenlijke stappen af te spreken 
voor de (door)ontwikkeling van meiden, vrouwen 
en rugby. De voornaamste taken van de commissie 
zijn: Uitwisselen van kennis en ontwikkelingen 
met betrekking tot relevante thema’s. Voorstellen 
voor aanpassingen competities, en de naleving 
daarvan. Aanbevelingen richting Rugby Europe en 
World Rugby met betrekking tot de internationale 
kalender. Bijdragen aan het opstellen en 
implementeren van strategieën en programma’s 
voor de ontwikkeling van rugby door meisjes en 
vrouwen.

Volgens haar statuten heeft Rugby Europe, 
gelijk aan Rugby Nederland, een onafhankelijke 
tuchtcommissie. Deze tuchtcommissie houdt 
toezicht op, beheert en verzorgt de uitvoering 
van de tuchtprocessen en procedures. De 
voorzitter van deze “disciplinary committee” 
is de Nederlandse Michiel van Dijk. Samen met 
de vier leden uit Schotland, Wales, België en 
Finland heeft Michiel van Dijk de uitdaging de 
verschillende denkwijze van de verschillende 
nationaliteiten binnen Rugby Europe op één 
lijn te krijgen. Onderwerpen als doping, tucht 
en seksuele intimidatie verdienen duidelijk 
afspraken. De displinary committee wordt 
ondersteund door een “Pool of Disciplinary 
Officers” die vertegenwoordigd wordt door Gert-
Mark Smelt, de voorzitter van de Nederlandse 
tuchtcommissie.

Rugby Europe kent verschillende commissies 
en subcommissies. De Rugby Committee is 
het overkoepelend orgaan en telt naast de 
voorzitters van alle andere commissies enkele 
extra leden. Directeur Andrew Meredith is een 
van die extra leden, en praat in die hoedanigheid 
mee over alle relevante ontwikkelingen binnen 
Rugby Europe. 

Met deze zitting zit Rugby Nederland - naast 
de vaste bestuursvergaderingen - aan tafel bij 
een van de belangrijkste overleggen. De Rugby 
Committee komt minimaal twee keer per jaar 
bijeen. In totaal hebben nu drie afgevaardigden 
van Rugby Nederland zitting in de verschillende 
commissies van Rugby Europe. In totaal kennen 
de commissies 45 leden, die samen 26 landen 
vertegenwoordigen. 

ANNELIES ACDA
WOMEN’S SUB-COMMITTEE
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Foto door Dennis van de Sande
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LEDEN EN 
VERENIGING

STUDENTENRUGBY IN DE LIFT
De studentenclubs hebben zich enorm positieve 
gepositioneerd op social media en zijn zichtbaar voor 
jeugdleden die gaan studeren. Een mooie campagne 
vanuit de Nederlandse Studenten Rugby Bond (NSRB) 
heeft hier een bijdrage aan geleverd. De aantallen bij de 
studentenclubs zitten ook flink in de lift, en de onderlinge 
wedstrijden tussen de ‘jonge honden’ hebben voor 
mooie wedstrijden en veel gezelligheid gezorgd. Het 
komende jaar wil Rugby Nederland de studentenclubs 
verder ondersteunen om op bestuurlijk en technisch 
vlak verder te groeien naar een onmisbare schakel in het 
behouden van jongvolwassenen binnen de sport.

Foto door Dennis van de Sande

Ondanks de COVID-19-pandemie met alle bijbehorende 
maatregelen zijn wij blij te zien dat het aantal leden is 
toegenomen met ruim 1500 leden het afgelopen jaar. De 
trend van vorig seizoen, het afmelden van leden door de 
onzekerheid, heeft zich niet voortgezet. Voor zowel de 
clubs als Rugby Nederland ligt er een uitdaging voor het 
behouden en werven van leden na COVID-19. 

Dit jaar mogen wij twee nieuwe clubs toevoegen aan ons 
clubbestand, wat het totaal aantal op 95 clubs brengt: 
Rugbyclub The Hague Hornets uit Den Haag en Rugbyclub 
The Black Panthers uit Meppel. The Hague Hornets zijn 
aan het begin van het seizoen 2021-2022 als zelfstandige 
vereniging verdergegaan na een samenwerking met WRC 
Te Werve. RC The Black Panthers is een nieuwe club in 
Meppel. 

De ledengroei die de afgelopen jaren heeft doorgezet helpt 
bij het behalen van de strategische doelen: rugby groter, 
sterker en bekender maken. Rugby Nederland zal deze groei 
mede stimuleren door het vergroten van de bekendheid 
van rugby door een breed en toegankelijk spelaanbod. 

Clubs zijn erg creatief omgegaan met de (on)mogelijkheden 
die er op hun pad kwamen gedurende het seizoen. Er zijn 
mooie initiatieven ontstaan zoals een flinke groei in 
touchrugby, mixed ability en veteranenrugby. Desondanks 
hebben de clubs met een positieve energie geïnvesteerd 
in de structuur en zichtbaarheid van de eigen organisatie. 
Veel clubs het zwaar gehad met de effecten van de 
coronamaatregelen en de beperkingen die opgelegd waren 
door de overheid. De studentenclubs hebben zich enorm 

positief geprofileerd op social media en zijn zichtbaar voor 
jeugdleden die gaan studeren. Een mooie campagne vanuit 
de NSRB heeft hier een bijdrage aan geleverd. 

VERENIGINGSONDERSTEUNING
Verenigingsondersteuning krijgt sinds 2019 vorm door het 
Developmentplan en de monitor. De regiocoördinatoren 
ondersteunen clubs om inzicht te krijgen in de eigen 
organisatie en doelen te stellen die passen bij de ambitie 
van de club. Je ziet dat clubs die met ondersteuning van 
deze coördinatoren in beweging komen succes hebben en 
groeien in aantallen en kwaliteit. Mensen maken het verschil 
en dat maakt dat de focus ook ligt op het versterken en 

ondersteunen van de vrijwilligers binnen de eigen club. Plezier 
hebben in wat je doet en de vrijheid en waardering maakt dat 
vrijwilligers blijven en actief verantwoordelijkheid nemen 
en meehelpen in de groei van clubs. Komend seizoen zullen 
we deze groepen vrijwilligers die vallen binnen de monitor 
van het Development onder coaches, scheidsrechters en 
bestuurders verder ondersteunen in deze ontwikkeling. 
Dit doen we door opleidingen te bieden voor het technisch 
kader en bestuur, maar bijvoorbeeld ook door het delen van 
de goede voorbeelden. Daarnaast staat de veiligheid van 
de sport boven aan de agenda en zal hier vooral de focus 
op liggen op het veld en in de club. Een rugbyclub moet een 
veilige plek zijn voor eenieder die zich verbonden voelt met 
de sport en de mensen op de club.

Rugby Club
The Hague Hornets

Rugby Club
The Black Panthers
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In 2020 is Rugby Nederland gestart met het ondersteunen 
van clubs door middel van regiocoördinatoren. Ondertussen 
zijn er in vijf regio’s regiocoördinatoren geïnstalleerd. De 
regiocoördinator speelt een belangrijke rol bij het stimuleren 
en ondersteunen van de groei door samenwerking tussen 
de verenigingen onderling te stimuleren, en kennis, 
beleid en ervaringen tussen Rugby Nederland landelijk 
en regionaal uit te wisselen. Wij hebben de huidige vijf 
regiocoördinatoren gevraagd hoe deze eerdergenoemde 
ondersteuning afgelopen seizoen vorm heeft gekregen.

REGIO ZUIDWEST
Michael Hennis

“Het is geweldig om te zien hoe clubs in regio ZuidWest 
bereid zijn om elkaar te helpen. Het begint soms enkel met 
kennis delen en vandaaruit ontstaan er vele verschillende 
initiatieven. Er liggen nog veel kansen om elkaar te helpen 
waardoor clubs zich verder kunnen ontwikkelen en rugby 
verder tot zijn recht komt als geweldige sport. 

Rugbyclubs vinden voldoende uitdagingen in waar ze mee 
bezig zijn. De beperkte beschikbare velden in ZuidWest is 
bijvoorbeeld zo’n uitdaging die de komende jaren alleen 
maar groter zal worden bij verdere groei in aantal leden. 
Verschillende clubs zitten al aan het maximaal aantal leden 
bij verschillende categorieën. Daarnaast is het ontwikkelen 
van het kader en het vrijwilligersbeleid focuspunt in deze 
regio. Voor komend seizoen is een van de doelen om enkele 
sessies te organiseren waarbij per sessie een uitdaging aan 
bod komt. Een voorbeeld is hoe werven we vrijwilligers 

COÖRDINATOREN
VERSTERKEN DE 
REGIO

en hoe behouden we deze. Een ander uitdaging is hoe 
gaan we om met de beperkte speelruimte op zaterdag. Als 
regiocoördinator is mijn rol organiserend en faciliterend. Ook 
ben ik beschikbaar om mee te denken, feedback te geven en 
klankbord te zijn. Zo ligt er op dit moment een concrete vraag 
van een club om feedback te geven op hun actieplan om de 
club verder te laten groeien. Op een aantal onderdelen zal ik 
de club doorverwijzen naar andere clubs die op dat gebied 
succes hebben geboekt.” 

REGIO OOST
Ewoud de Voogd

“De regio Oost bestaat uit de veertien rugbyclubs én 
de Rugby Academy in Gelderland en Overijssel. Dit jaar 
is de regio gestart elkaar structureel te ontmoeten. 
Vanuit de kennismakingsgesprekken werd een eerste 
regioagenda opgesteld. Belangrijke resultaat is dat de clubs 
elkaar nu tweemaal als regio ontmoet hebben en dat er 
communicatielijnen zijn. Er is een basis. Samen heeft de 

regio de jeugd meer rugby, betere rugby en perspectief 
geboden. Onder andere met Regio Rugby voor de oudere 
jeugd, de intensieve en afwisselende toernooiagenda voor 
de jongste jeugd, de eerste editie van Girls Rugby Festival 
en de inventarisatie van de behoefte aan rugbyopleidingen 
in Overijssel. Er zijn genoeg punten voor verbetering en 
vervolg maar het was vooral een stevige impuls. De nieuw 
georganiseerde en ingevulde vrijwilligersrollen bieden een 
fijn vertrekpunt voor volgend seizoen. De regio-agenda 
vraagt om werving van nieuwe rugbyers. Ook is er een sterke 
behoefte aan meer opleidingen voor trainers, coaches en de 
staf van de rugbyclubs. Net als het leren van de ervaringen 
van andere clubs zoals bijvoorbeeld het behouden van de 
oudere jeugdspelers. Hiervoor zijn in de regio voorbereidingen 
getroffen waarvan de resultaten volgend jaar worden 
verwacht.” 

REGIO NOORDWEST
Edwin van der Spek

“In 2022 heb ik de rol van regiocoördinator NoordWest 
overgenomen van Michael Assman. De afgelopen twee jaar 
heeft hij samen met clubs in de regio hard gewerkt aan de rol 
van regiocoördinator. Ook is hij een drijvende factor geweest 
in het faciliteren van regionale trainingen, het ontwikkelen 
van het Regio Rugby, het creatieproces van een nieuwe 
dependance van de Rugby Academy in regio Amsterdam en 
het organiseren van regelmatige regionale bijeenkomsten. 
Daarnaast heeft Michael clubs in de regio geholpen 
met financieringsaanvragen voor het Sportakkoord en 
strategieontwikkeling, en fungeerde hij als een belangrijke 
brug tussen de clubs en Rugby Nederland. 

Binnen de regio zijn de clubs druk bezig om gezamenlijk 
meer samen te werken door de regiobijeenkomsten concreet 
rondom thema’s te houden. Hierbij kan elke club dan zijn/
haar verhaal kwijt en ondertussen ook een hulpvraag 
uitzetten. We hopen dat clubs via deze weg elkaar helpen bij 
uitdagingen die ze tegenkomen of al tegengekomen zijn. De 
regio streeft naar een clubopkomst van 100%. 

Als regio zijn we trots op de werkgroep voor het Girls 
Rugby Festival die weer volop terug in bezigheid is en een 
fantastische rugbydag heeft neergezet in het weekend van 7 
en 8 mei. Ook hebben clubs veel gehad aan de subsidies vanuit 

het Sportakkoord om zo in overleg kader op te leiden en te 
werken aan meer kwaliteit op en rondom de rugbyvelden. 
Voor begin van volgend seizoen zal er ook een hoge focus 
liggen op het opleiden van het meer kader.” 

REGIO NOORD
Kris Strobos

“De algemene doelstelling van regio Noord is dat we als 
regio de komende jaren focussen op groei. Het Development 
Plan en het Strategisch Plan van Rugby Nederland sluiten 
daar goed op aan. Mijn rol als regiocoördinator is het 
stimuleren van de samenwerking tussen clubs en de regio. 
Door regiobijeenkomsten te organiseren probeer ik de 
verenigingen te verbinden en de afstand tussen hen en de 
bond te verkleinen. De bijeenkomsten worden tot nu toe 
goed bezocht door de verenigingen. In de bijeenkomst van 
november 2021 hebben de verenigingen een inkijkje gegeven 
van hun vereniging en de actuele beleidszaken die er daar 
spelen. In de bijeenkomst in maart 2022 hebben we onder 
andere het thema ‘binden en boeien van scheidsrechters’ 
op de agenda gehad. Ik heb een Educator van Rugby 
Nederland uitgenodigd om te vertellen over het ‘gilde’ van 
scheidsrechters in de brede zin van het woord. Het doel hierbij 
was om de scheidsrechters in het algemeen meer erkenning 
te geven en vanuit de vereniging meer scheidsrechters op te 
leiden. 

Een mooi voorbeeld van het samenbrengen van regio en 
landelijke initiatieven is het Girls Festival. Op vier momenten 
in het jaar worden er festivals georganiseerd voor meisjes. 
Via de regiobijeenkomsten is een plan gemaakt welke clubs 
de festivals gaan hosten. Daarnaast heb ik ervoor gezorgd 
dat er specifiek voor dit onderdeel een coördinator werd 
aangesteld. 
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De verenigingen weten elkaar en mij ook buiten de 
regiobijeenkomsten te vinden. Zo adviseer en ondersteun 
ik de clubs met allerlei vragen. Een voorbeeld hiervan is dat 
Rugby Club Leeuwarden mij in 2021 heeft gevraagd om hen te 
helpen bij het ontwikkelen van een intern strategisch plan.” 

REGIO MIDDEN
Raymond Offermans

“Vanaf maart 2021 vervul ik de rol van regiocoördinator in de 
regio Midden met veel plezier, energie en passie. Het is tot nu 
toe een hele boeiende periode geweest.

In de regio wordt in de jeugd erg goed samengewerkt, en is 
er een grote gemeenschappelijke drive om jeugd met elkaar 
rugby te laten spelen. Deze drive staat ook centraal in het 
DJO-overleg om allerlei problematiek samen op te lossen. 
Een voorbeeld hiervan is het convenant dat is opgesteld 
om het van club overstappen van spelers transparanter 
te maken en daarmee verder te brengen. Er ontstaan 
initiatieven zoals dependances van clubs en jonge clubs 

REGIO ZUID
In regio Zuid zien we een mooie ontwikkeling bij 
verschillende clubs die groeien in aantallen en in niveau 
van kader en structuur. Rugby zit in de lift in de regio die 
gevormd wordt door de provincies Limburg, Brabant en 
Zeeland. De grote afstanden tussen clubs zorgen echter 
voor allerlei uitdagingen in de onderlinge samenwerking. 
Hierdoor is er gekozen om twee regiocoördinatoren te 
zoeken die zich beide gaan richten op een deel van de regio 
om hierdoor de samenwerking met de clubs in de regio 
te versterken en de clubs te ondersteunen. Er worden 
nu gesprekken gehouden met potentiële kandidaten die 
komend seizoen zullen starten. Het District Jeugd Overleg 
(DJO) kijkt ook op welke manier er in de regio’s overleg 
kan worden geïnitieerd en enkele clubs nemen hier het 
voortouw in. Er wordt dus op regionaal vlak veel meer 
samengewerkt als aanvulling op de bestaande banden 
tussen de verschillende clubs.

FRANK BRONNEBERG
Ik ben Frank Bronneberg, getrouwd en 1 zoon van 12. 
Woon in Limburg en ben vanaf mijn 15 betrokken bij rugby 
als speler (Heerlen, Afcent), trainer (Aken dames, 2de en 
aansluitend 13 jaar het 1ste team). Tussendoor enkele 
jaren teammanager geweest bij Duitse vrouwenteam. 
Momenteel Educator en Director of Sport bij RC Aachen. 
Hierbij focus op de ontwikkeling en continuïteit van 
de verschillende facetten binnen de club v.w.b. het 
sportgedeelte. Maar ook raakvlakken buiten de club op dit 
gebied. Kijk er naar uit coördinator te worden. Denk dat 
er onze regio veel potentie om de clubs en sport te laten 
groeien zowel nationaal als een stap over de grens.

met het doel de impact van de logistiek om rugby te spelen 
te verminderen. Bij de senioren lijkt er een clubbelang 
te bestaan boven het belang van de rugbysport en de 
rugbyspelers. Er zijn positieve initiatieven binnen de clubs 
om de sport in de breedte te laten groeien en de topsport 
te ontwikkelen. De samenwerking komt langzaam op gang. 
Tijdens een workshop is er gesproken over de identiteit van 
de regio. Vanuit trends en de verschillende contexten die 
iedereen ziet. Hieruit is het mission statement gekomen, 
oftewel waar kom jij je bed voor uit? Voor regio midden is dit 
‘samenwerken’ geworden gebaseerd op de contexten en de 
trend die de clubs zien, iets waar we de komende tijd echt mee 
verder kunnen. Een basis om de clubcultuur te transformeren 
naar een gemeenschappelijke rugbysamenwerking en te 
verwerken in de club actieplannen. De thema’s die regio 
Midden heeft omarmt om de gezamenlijke doelen te bereiken 
zijn er drie geworden. Deze doelen verbinden ons, maar 
zijn richtinggevend, en niet in beton gegoten. • Investeren 
in de jeugd om groei te stimuleren • Een breder aanbod 
van rugbyvormen zodat meer mensen kunnen rugbyen. • 
Ontwikkelen van expertise bij coaches en scheidsrechters
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Maandelijks wordt er door Rugby Nederland een 
Development Nieuwsbrief verstuurd naar de clubs met 
daarin goede voorbeelden van clubs. Er valt immers veel 
van elkaar te leren en we zien dat clubs elkaar ook steeds 
vaker weten te vinden om samen te werken en goede 
voorbeelden te delen. 

Om een structurele vorm te vinden in de uitwisseling van 
kennis en onderlinge samenwerking is de NOC*NSF met een 
aantal bonden gestart om een platform te creëren waar dit 
op laagdrempelige wijze mogelijk is. Er namelijk veel van 
elkaar te leren en de meeste thema’s zijn sport overstijgend. 
Het sportbestuurdersplatform wordt dé centrale plek waar 

WELKOM OP HET 
SPORTBESTUURDERS
PLATFORM!

POSITIEVE 
SPORTCULTUUR

De kernwaarden van de rugbysport zijn uniek en zorgen 
voor verbinding binnen de sport. In het project “positieve 
sportcultuur” hebben we hier weer aandacht aan gegeven. 
Om deze waarden en de positieve sportcultuur te borgen 
binnen clubs. 

Om de positieve sportcultuur binnen Rugby Nederland 
te versterken en verankeren moeten we hieraan 
blijven werken en het ook meer aandacht gaan 
geven. Door de groei van de sport kunnen ook de 
kernwaarden wat verwateren en incidenten rond 
de velden ontstaan. Het doel van dit project was om 
toeschouwers anders te leren kijken naar wedstrijden 
van jeugd tot en met 12 jaar. Door met een focus op 
de kernwaarden (respect, discipline, kameraadschap, 
passie, plezier en sportiviteit) naar wedstrijdjes te 
kijken hebben we ander positief gedrag gestimuleerd. 
Dit door het gebruik van bingo kaarten waarbij de 
toeschouwers deze kunnen volkrijgen door het letten 
op de kernwaarden tijdens de wedstrijden en hiermee 
ook nog eens leuke prijzen konden winnen. Daarnaast 

hebben spelers de toeschouwers beloont door een 
groene kaart aan te bieden aan de meest positieve 
toeschouwers. Je kon tijdens het uitdelen van de 
groene kaarten door spelers de energie ervan af zien 
spatten als weer een ouder een groene kaart verdiende. 
Zo kwam de zin “wauw wat gaaf, heb ik die verdiend?” 
Veelvuldig voor. Daarnaast barste de onderlinge strijd 
ook los en hoorde je al snel ouders onderling aan elkaar 
vragen wie de meeste kaartjes gekregen had. 

Maar het mooiste kwam natuurlijk aan het eind van de 
dag toen alle bingokaarten op alle locaties in de boxen 
zaten en hieruit de winnaars getrokken werden door de 
verschillende dag coördinatoren. Waarvoor nogmaals 
dank voor de inzet die al deze coördinatoren hebben 
gehad tijdens het project. En dan niet te vergeten 
alle telefoontjes met de winnaars waar iedereen veel 
lovende woorden sprak over de opzet van dit project. 
Zo was het mooi om te horen hoe net begonnen ouders 
in het rugby zich lovend uitspraken over de passie en 
het respect binnen rugby en dat ze dit nooit zouden 
zien gebeuren bij andere sporten. 

Deze campagne is ondersteunt met een prachtige 
animatievideo van Peer Retera en ondersteunend 
materiaal voor clubs om dit thema ook actief vorm 
te geven. Met dit project hebben we laten zien dat de 
kernwaarden van de rugbysport verbindend werken en 
dat er een rol is voor iedereen om deze waarden uit te 
dragen en te beschermen. Op positieve wijze kunnen 
we dit doen en zal dit project in de toekomst zeker nog 
herhaald worden langs de rugbyvelden in Nederland. 

bestuurders makkelijk, snel en efficiënt goede oplossingen 
kunnen vinden voor generieke vraagstukken waarbij zij 
een beroep doen op de kennis van medebestuurders. 
Hoewel bestuurders altijd vragen kunnen blijven stellen 
aan de regionale coördinatoren of bondsbureau, kan het 
interessant zijn om een vraag juist via dit platform aan 
medebestuurders te stellen. Omdat het een generiek 
platform is, is de kans groot dat een bestuurder meerdere 
inspirerende antwoorden krijgt vanuit verschillende 
perspectieven en sporten. Verschillende clubs hebben in 
de trialfase al toegang gekregen tot dit platform en vanaf 
september zullen alle bestuurders van clubs toegang 
kunnen krijgen
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PROMOVENDI

Eerste Klasse  

Tweede klasse  

Derde klasse  

 

RC DIOK

Bredase RC

CL Cheetahs

Haagsche RC Xtreme

RC Wageningen

The Pickwick Ladies

enkele week later startte ook het internationale window van 
wedstrijden van de Oranjeheren XV. 

Na een stroeve start in de eerste helft van het seizoen waarin 
veel uitdagingen lagen om zoveel mogelijk wedstrijden door 
te laten gaan hoopte iedereen erop dat de tweede rustiger 
zou verlopen. Terwijl de dakpannen van de daken vlogen in 
februari werd de eerste fase van de competitie toch afgerond. 
De tweede fase ging gelijk van start. Dit was door het uitstellen 
van de competitie helaas noodzakelijk. 

Na een stroeve herstart van de competitie en de stapsgewijze 
versoepelingen vanuit de overheid ging het al met al beter. Eind 
februari waren alle maatregelen van tafel en werden er minder 
wedstrijden afgelast. Zo kon de competitie toch nog tot een 
afronding komen aan het einde van dit seizoen. Met heel veel 
flexibiliteit en inzet van alle spelers, alle trainers, alle coaches, 
alle vrijwilligers, alle clubs, en iedereen betrokken, is het gelukt. 

HEREN
In alle klassen werd er net als voorgaande seizoenen gespeeld 
in twee fases. Behalve in de eerste klasse heren, daarin werd 
een hele competitie gespeeld. In de overige klasse vormde de 
eerste fase een halve competitie waarna in de tweede fase 
de bovenste en onderste zes teams afzonderlijk een hele 
competitie speelden. 

De ereklasse werd gevormd door 16 teams en speelde in de 
eerste fase een halve competitie waarna in de tweede fase een 
verdeling tussen de bovenste en onderste 8 teams volgden 
in de Championship poule en Trophy poule. Hierin speelden 
de clubs wederom een halve competitie. In de Championship 

REGULIERE COMPETITIE 
HEREN XV 

Eerste klasse 

Tweede klasse Noord  

Tweede klasse Zuid  

Derde klasse Noord Oost 

Derde klasse Noord West 

Derde klasse Zuid Oost 

Derde klasse Zuid West 

Vierde Klasse Noord Oost 

Vierde Klasse Noord West 

Vierde Klasse Zuid Oost 

Vierde Klasse Zuid West

RRC 1 

RC The Dukes Espoirs

Rotterdamse Studenten RC 1

Feanster Rugby Club 1

RC Bulldogs 1

RFC Oisterwijk Oysters 2

LSRG 1

RC Zwolle 2

AAC 2

CL Ducks/Oysters 1

Rotterdamse Studenten RC 2

REGULIERE COMPETITIE 
DAMES XV 

streden de 8 beste clubs voor het landskampioenschap in 
de ereklasse heren. De clubs waren aan elkaar gewaagd en 
was tot het laatste weekend spannend wie erin de finale zou 
strijden om het landskampioenschap. Na een verlenging 
won uiteindelijk RC DIOK de titel van RFC Haarlem, met een 
eindstand van 32-30. 

DAMES
In de ereklasse, eerste en tweede klasse werd er net als vorige 
seizoen in twee fases gespeeld. De eerste fase was een halve 
competitie van 8 teams. In de tweede fase volgde een hele 
competitie waarin 6 teams streden om het kampioenschap. De 
derde klasse dames speelden in de eerste fase in twee poules 
een hele competitie waarna in de tweede fase de beste 6 in 
de cup poule en de onderste 6 in de plate poule streden. Beide 
poules speelden een halve competitie. Op zaterdag 28 mei 
tijdens de ereklasse finales nam clusterteam the Blue Waves 
(RC Waterland en RC Hilversum) het op tegen runner up RC the 
Bassets. Eindstand: 41-7. 

JEUGD
Eindelijk kon de jeugd dit seizoen starten met drie fases in de 
competitie. Aanvankelijk zou dit al vorig seizoen gebeuren, 
maar door COVID-19 heeft dat nooit doorgang kunnen vinden. 
In de eerste fase worden de teams ingedeeld in poules volgens 
een ranking. Het doel is om zoveel mogelijk gelijkwaardige 
wedstrijden te kunnen spelen. Na de eerste fase, wat een 
halve competitie is wordt een herindeling gemaakt op basis 
van de uitslagen in de eerste fase. Er vindt dus geen promotie/ 
degradatie plaats, maar een herindeling. Uitgangspunt is weer 
zoveel mogelijk gelijkwaardige wedstrijden in de tweede fase. 
Dit zal wederom gebeuren voor de derde fase. Daarna wordt 
een hele competitie gespeeld. 

Op zaterdag 21 mei vonden de jeugdfinales plaats. Bij de Colts 
en Cubs werd de Haagsche Rugby Club kampioen, en bij de 
Junioren de Amstelveense Rugby Club.

Nadat er in het seizoen 2020-2021 amper gespeeld is in 
competitieverband door toedoen van COVID-19, keek iedereen 
vol verwachting uit naar het nieuwe seizoen. Vol vreugde 
startte de ereklasse heren op 11 september met de competitie 
en een week later de jeugd en de overige seniorenklassen. 
Ondanks dat COVID-maatregelen nog steeds van toepassing 
waren kon de competitie van start. 

Door het (over)volle programma door de toevoeging 
van de Rugby Europe Super Cup-wedstrijden aan ons 
competitieseizoen, werd in samenspraak dit jaar de BeNeCup 
geschrapt. De wedstrijden van Delta en de in te halen 
interlandwedstrijden van de Oranjeheren brachten een hoop 
uitdagingen met zich mee voor het verloop van de competitie. 
Eén situatie zou de planning haast onmogelijk maken: een 
nieuwe lockdown. 

Tegen het eind van de eerste fase, gebeurde het toch: de 
competitie werd opnieuw stilgelegd. Begin december kon 
er nog gespeeld worden, maar vlak daarna volgde door het 
stijgend aantal COVID-besmettingen een nieuwe lockdown. 
Uitzondering op de maatregelen waren onze topcompetities 
net zoals tijdens de voorjaarscompetitie in het seizoen 2020- 
2021: ereklasse dames en heren. Het jaar 2021 werd afgesloten 
met een harde lockdown, publiek was ook niet meer welkom. 

Het jaar 2022 begon met een lichte verruiming voor de jeugd 
waarin onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club mogelijk 
was. Aan het eind van de maand januari mocht redelijk abrupt de 
competitie weer hervat worden. Publiek was onder voorwaarde 
weer welkom, maar het coronatoegangsbewijs was verplicht. 
Een week later volgde de overige seniorenklassen. Een 

COMPETITIE
SEIZOEN 
2021-2022
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NIET ALLEEN
DANKZIJ HET 
SCHEIDSRECHTERSPLAN

Met het ‘Meer en betere scheidsrechters-plan’ heeft Rugby 
Nederland een nieuwe weg gericht op de ontwikkeling 
van officials ingeslagen. Zowel in kwantiteit als kwaliteit 
is een stijgende lijn zichtbaar. Daardoor daalde de 
gemiddelde leeftijd van de in totaal 127 indeelbare ‘refs’, 
groeide parallel daaraan de groep ondersteuners van vier 
naar twintig en verdubbelde het aantal beoordelaars en 
begeleiders naar zestien personen. 

Hoofdscheidsrechter Michael Assman is zichtbaar trots 
op deze reeks positieve ontwikkelingen. “De goedkeuring 
op de Algemene Ledenvergadering van 2021 was ons 
vertrekpunt. Ondanks de coronapandemie - en daarmee 
het stoppen van sommige mensen - zijn we gegroeid. Het 
volgende punt in de uitrol van ons plan is dat er aandacht 
komt voor clubscheidsrechters. Vanaf seizoen 2022/2023 
moet je een WR1 (World Cup 1) diploma hebben om een 

seniorenwedstrijd te mogen fluiten en vanaf seizoen 
2023/2024 geldt dit ook voor CJC-wedstrijden. Naar ons 
gevoel hebben we nu een solide basis neergezet.”

Op dit moment zijn er opleidingen en begeleiding voor 
beginnende scheidsrechters tot aan arbiters die in de 
ereklasse mag fluiten. Dan hebben we het over een TBM 
scheidsrechter-cursus – Turven (onder 8 jaar), Benjamins 
(<10), Mini’s (<12) - wanneer je de jongste jeugd wilt 
begeleiden en over de World Rugby 1-cursus als je CJC – 
Cubs (onder 14 jaar), Junioren (<16), Colts (<18) of senioren 
wilt fluiten. Performance- en development groups 
ondersteunen vanaf dat punt zowel club als indeelbare 
scheidsrechters in hun eigen ontwikkeling met opleidingen, 
bijeenkomsten in de regio of online.

De inspanningen hebben al concrete resultaten opgeleverd 
Gert Visser maakt deel uit van de elitegroep van Rugby 
Europe. 4 scheidsrechters fluiten zowel 15s als 7s 
wedstrijden voor Rugby Europe. Scheidsrechteropleidingen 
trekken ouders en spelers aan. In combinatie met de daling 
van de gemiddelde leeftijd van de scheidsrechters zie je 
dat we de nieuwe aanwas kunnen indelen bij de jeugd en 

op de lagere niveaus. Het heeft een positief effect op het 
spelplezier van iedereen. 

Om het succes te continueren zijn de verenigingen aan 
zet. Onder de leden van de clubs bevinden zich nieuwe 
scheidsrechters. Die kunnen een rol gaan spelen in de 
rugbycompetitie. Er volgt vanuit Rugby Nederland geen 
verplichting, zoals bij de hockeybond KNHB, om als 
jeugdspeler een scheidsrechteropleiding te laten volgen. 
Potentiële ‘refs’ zijn vrijwel allemaal lid van een club of 
op een andere manier betrokken. Daarin is de rol van 
clubfunctionaris scheidsrechterzaken belangrijk. Zo niet 
cruciaal. Hij of zij maakt een plan maakt en voert dat uit. 
Ondersteuning komt van de Landelijke Commissie Rugby 
Scheidsrechters. De gedachte daarachter: ‘Als je het leuk 
en aantrekkelijk maakt om op je eigen club te fluiten. Dan 
maak je de stap naar indeelbare scheidsrechter makkelijker.’

Er is nog een vurige wens; de commissie zou heel graag 
meer vrouwelijke scheidsrechters binnen hun korps 
opnemen. Alle wedstrijden in de ereklasse worden nu geleid 
door mannen. Hoe leuk zou het zijn om die door vrouwen te 
laten fluiten?

Foto’s door Dennis van de Sande
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Eindelijk konden de social teams dit seizoen van start! De ervaringen van de 
spelers en teams waren erg positief en de derde helften onvergetelijk. Het 
mooie van deze competitie is dat de uitslag niet uitmaakt want er is geen 
stand en bijbehorend kampioenschap. De eindstand van de wedstrijden 
wordt daarom ook vaak vergeten en is in ieder geval onbelangrijk. 

Wat wel belangrijk is zijn de zogenoemde ‘Game On’-spelregels die de 
mogelijkheid geven om wat aanpassingen te doen zodat iedereen kan 
spelen. Dit kan betekenen dat er met een uncontested scrum wordt gespeeld 
of iets meer pauze tussendoor. Of dat spelers vanuit andere teams of clubs 
mee kunnen spelen waardoor teams elkaar aanvullen en je ook met oude en 
nieuwe vrienden van andere clubs kunt samenspelen. 

De dames startte het seizoen met 3 teams waarin verschillende momenten 
in het seizoen wedstrijden werden gespeeld. In de tweede helft van het 
seizoen volgden een vierde team. Bij de heren speelde er 11 teams in twee 
poules hun wedstrijden over het gehele seizoen verspreid. 

Komend seizoen hopen we deze social competitie verder uit te breiden met 
nieuwe teams zodat iedereen op het eigen niveau en intensiteit kan blijven 
genieten van het rugbyspel.

In het kader van een leven lang sporten begon Rugby Nederland dit seizoen 
met de landelijke veteranendagen. Spelers van 35 jaar en ouder speelden 
met hun eigen team of als onderdeel van een clusterteam op verschillende 
locaties door het hele land. 

De eerste dag vond plaats bij RC ’t Gooi in Naarden, daarna bij Greate Pier in 
Leeuwarden en RC Delft, om af te sluiten bij de Oisterwijk Oysters. Hier werd 
het vermaarde BOOT-toernooi nieuw leven ingeblazen. Ondanks het feit dat 
veel veteranen door de COVID-pandemie wat voorzichtig waren geworden 
waren de reacties overal positief. Oude Meesters van zowel burger- als 
studentenrugbyclubs gingen met elkaar de strijd aan en dat leverde prachtige 
wedstrijden op waarbij het niveau vaak de vierde klasse ruim oversteeg. Ter 
plekke vormden de aanwezigen teams en bepaalden de captains de duur van 
de wedstrijden. De aanwezige scheidsrechters leidden de enerverende potjes 
met verve. 

Vanzelfsprekend werd elke dag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd 
en een geweldige derde helft. De Veteranenwisselbeker ging tenslotte 
naar het team van RC Betuwe uit Bemmel. Komend seizoen gaan we zeker 
door met deze mooie aanvulling op de competitie, waarin oude vrienden en 
tegenstanders elkaar vaak na jaren weer treffen op het veld.

SOCIAL
RUGBY

VETERANEN
RUGBY
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Sport heeft de kracht om levens te transformeren doordat het ons 
gezonder en gelukkiger maakt. Toch zijn er mensen die worden 
uitgesloten of afgezonderd door stigma, vooroordelen of persoonlijke 
waarnemingen betreffende hun mogelijkheden. Daarom introduceerden 
wij in 2019 Mixed Ability Rugby.

Als projectleider is Michael Assman dit jaar actief geweest om clubs en mensen 
te inspireren en ondersteunen om een eigen team op te starten. Ondanks 
de interesse, maakten de beperkende maatregelen het niet makkelijk om 
te starten. Ondertussen wordt er in Enschede wekelijks getraind en is in 
Amstelveen ook het hele seizoen getraind. Komend seizoen zal in het teken 
staan van de verdere opstart van teams en zal er ook meer zichtbaarheid 
komen door wedstrijden met teams uit België. Dit omdat we geloven dat je 
door het spelen of zien van deze rugbyvariant direct mee wilt doen. 

Het hoogtepunt voor Mixed Ability Rugby was afgelopen juni in Cork (Ierland). 
Daar streden 24 teams uit 12 landen vanuit verschillende werelddelen op het 
WK Mixed Ability Rugby. Vanuit Nederland speelde er een kleine delegatie 
mee met onze zuiderburen. Een onvergetelijke ervaring die heeft geleid tot 
veel nieuwe vrienden en inspiratie om Mixed Ability in Nederland verder te 
laten groeien.

Om te stimuleren dat meiden meer, maar ook onderling, rugbyen 
ondersteunt Rugby Nederland clubs en districten bij het opzetten van 
regionaal aanbod. Een van de mogelijkheden: het Girls Rugby Festival. 
Een feestelijke dag waar meisjes van 13 tot 18 jaar ervaren hoe leuk 
rugby met alleen meiden is, en waar ze ook getraind en gecoachd woden 
door vrouwelijke pioniers.

Waar vorig jaar de Girls Rugby Festivals nog een wens waren, is het dit 
seizoen werkelijkheid geworden. Dit seizoen zijn er drie Girls Rugby 
Festivals gehouden op twaalf verschillende locaties, voornamelijk onder 
leiding van vrouwelijke coaches. De Girls Rugby Festivals zijn speciaal 
voor meiden van de Cubs, Junioren en Colts en honderden meiden hebben 
hieraan deelgenomen. Tijdens de festivals zijn waren er trainingen door 
gasttrainers en werden kleine toernooitjes gespeeld. 

De Girls Rugby Festivals worden een vast onderdeel van het rugbyseizoen! 
De eerste stap is gezet voor deze doelgroep, maar dit is zeker nog niet de 
laatste. Er liggen nog meer plannen op de tekentafel die volgend seizoen 
verder uitgewerkt worden en zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Rugby 
Nederland is enorm blij met het grote enthousiasme bij de verenigingen, 
de coördinatoren en natuurlijk de meiden zelf.

GIRLS
RUGBY

MIXED ABILITY 
RUGBY
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Het afgelopen seizoen was het opzetten van nieuwe teams gezien 
de pandemie ene hele uitdaging, maar ondertussen zijn toch dertien 
clubs gestart met de walking rugbyvariant. Tijdens verschillende 
startmomenten werd er uitleg gegeven over de OldStars spelvorm en 
het doel daarvan. Al bij de eerste trainingen straalde het enthousiasme 
van de deelnemers af wat leiddegeleid tot een regulier aanbod bij de 
betrokken clubs. In de periode die daarop volgde ontvingen de clubs 
ondersteuning van Mats, Dominique en Adri, die de clubcoaches 
leerden hoe ze de training dynamisch en met veel afwisseling kunnen 
aanbieden. Daarnaast kregen clubcoaches de mogelijkheid om een 
opleiding te volgen over het breed motorische ontwikkelen met het 
Athletic Skills Model (ASM). 

Het seizoen 2021-2022 stond dus in het teken van het opstarten bij 
de verschillende clubs. Komend seizoen staat de borging binnen deze 
clubs centraal. Als het aanbod een plek heeft gevonden binnen de club 
is het een verrijking voor elke vereniging. Dit wordt ook zo ervaren, 
niet alleen door de oud-rugbyers die door deze vorm actief bij rugby 
betrokken blijven, maar ook door de mensen die door OldStars rugby 
kennis maken met de sport en de clubs. Het Ouderenfonds en Rugby 
Nederland blijven clubs ondersteuning bieden zodat een leven langs 
sporten nu ook bij rugby mogelijk blijft.

In 2019 is OldStars rugby geïntroduceerd in Nederland, ook bekend als 
walking rugby. Vanuit een samenwerking tussen het Ouderenfonds 
en Rugby Nederland is het OldStars Sport project gestart met als 
doel om te blijven bewegen en ontmoeting te organiseren. OldStars 
richt zich op de doelgroep 55+ maar deze spelvorm is geschikt voor 
alle leeftijden. OldStars Sport is een verzameling van aangepaste 
spelvormen, zoals OldStars walking voetbal, OldStars walking 
hockey, OldStars walking tennis, OldStars walking handbal, OldStars 
walking korfbal, OldStars walking basketbal en dus ook OldStars 
Walking rugby. 

De spelvormen zijn bewezen formules in onder meer Groot-Brittannië, 
waar walking football en walking hockey al jarenlang omarmd worden. 
Met dit uitgebreide OldStars aanbod wil het Ouderenfonds met de 
sportbonden bijdragen aan gezond en fit blijven én socialisatie in en 
rondom de sportvereniging centraal.

 In de samenwerking tussen het Ouderenfonds en Rugby Nederland 
zijn Educators opgeleid die clubs ondersteunen in de opstartfase. Adri 
van der Plas, Dominique Danton en Mats Marcker zijn geen onbekenden 
in de rugbywereld en hebben deze rol van ondersteuner vormgegeven. 

WALKING 
RUGBY
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OPLEIDINGEN

De steeds veranderende coronamaatregelen tijdens de 
pandemie, gevolgd door het drukke programma toen de 
maatregelen werden losgelaten, maakten het uitdagend 
om opleidingen goed te organiseren. Veel opleidingen zijn 
meerdere malen verschoven en werden op creatieve wijze 
ingevuld. Er is hard gewerkt om het niveau van de opleidingen 
omhoog te krijgen, en n dit is terug te zien in de progressie 
die deelnemers maakten gedurende de opleidingstrajecten, 
het aantal geslaagden en de beoordeling van de opleidingen. 

Feedback van deelnemers:

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

8,7

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

8,2

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

7,9

In hoeverre zou je de opleiding aan anderen 
aanbevelen? 

8,8

LICENTIESYSTEEM
Rugby Nederland stelt als voorwaarde dat de coaches en 
scheidsrechters voldoen aan de opleidingsvereisten die 
gesteld zijn door World Rugby. Om de kwaliteit van de coaches 
en scheidsrechters te monitoren is een licentiesysteem 
ontwikkeld. Daarbij is het een goed instrument om nog 
meer in te zetten op player welfare. Om als coach of 
scheidsrechter een licentie te verkrijgen is het verplicht 
om een scheidsrechter- of coachopleiding te volgen en 
af te ronden met een diploma. Daarnaast is het voor het 
verkrijgen van een licentie noodzakelijk om een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) te laten zien. Het eenmaal behaalde 

diploma moet daarnaast worden geactualiseerd door het 
volgen van opleidingen, cursussen en workshops, die in het 
licentiesysteem worden bijgehouden. Met dit systeem blijven 
de coaches en scheidsrechters zich ook na het behalen van 
hun diploma ontwikkelen. Juist bij een contactsport als rugby, 
vindt Rugby Nederland het van belang om de kwaliteit van 
coaches en scheidsrechters te monitoren en te waarborgen 
voor de clubs en de spelers. Inmiddels hebben in Nederland 
ruim 350 coaches en scheidsrechters hun licentie behaald. 

WORLD RUGBY
Bij World Rugby stond de migratie van de online omgeving 
centraal in de afgelopen maanden. Helaas betekende dit 
een flinke vertraging in de afwikkeling van opleidingen en 
de toekenning van diploma’s. Inmiddels is alle achterstand 

weggewerkt en heeft iedereen het diploma ontvangen na het 
succesvol afronden van een opleiding. De nieuwe omgeving 
een stuk gebruiksvriendelijker geworden. 

SPORTAKKOORD
Ook dit seizoen is doorSportakkoord mogelijk gemaakt dat 
er subsidie beschikbaar was om opleidingen aan te bieden bij 
veel clubs. Clubs zijn hierdoor echt in beweging gekomen en 
hebben geïnvesteerd in het niveau van het eigen kader van 
coaches, begeleiders en scheidsrechters. Het Sportakkoord 
loopt nog tot het einde van dit jaar en ondertussen is een 
nieuw Sportakkoord voor 2023 in de maak bij de overheid. 
 
DIRECTOR OF RUGBY
Naast de opleidingen voor coaches en scheidsrechters 

investeert Rugby Nederland ook in de kennis en vaardigheden 
van het technische kader. De opleiding Director of Rugby is 
dit seizoen voor het eerst buiten Engeland aangeboden aan 
een groep van 26 Nederlandse deelnemers. Deze mogelijkheid 
werd geboden door de samenwerking tussen Engeland Rugby 
(RFU) en Rugby Nederland op het gebied van training en 
educatie. In september is de opleiding gestart in Amsterdam 
waarbij er twee dagen hard gewerkt werd aan de persoonlijke 
ontwikkeling van de deelnemers. De focus binnen de Director 
of Rugby-opleiding ligt op het ontwikkelen en versterken 
van de mensen die binnen rugbyorganisaties een leidende 
rol hebben. Eind maart werd de opleiding afgerond met twee 
dagen in het prachtige Zeeuwse Scharendijke waarbij de focus 
lag op het creëren van effectieve organisaties en innovatie 
en creativiteit. De deelnemers kwamen van ereklasse clubs, 

Foto’s door Dennis van de Sande
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OPLEIDINGEN 2021-2022 

aantal 
opleidingen

aantal 
deelnemers 

Coaching 

Arbitrage

Player Welfare

Workshops

Totaal

Gamecoach
World Rugby Coach 1
World Rugby Coach 2
Rugby Coach 3
World Rugby Coach 3
Totaal

Grensrechter 
World Rugby Scheidsrechter 1
World Rugby Scheidsrechter 2
World Rugby Scheidsrechter 3
Totaal

First Aid in Rugby
Immediate Care in Rugby
Activate
Sportemedische clinics
Totaal

3
16
5
1
1
26

15
3
1
1
20

6
1
5
3
15

26
220
65
18
3
332

165
41
9
2
217

75
10
67
60
212

Coach Development Day
Dag van de Scheidsrechter
Spelregelworkshop
Totaal

1
1
5
7

68

65
90
69
224

985

academy’s en nationale selecties. Een mooie stap om deze 
stakeholders bij elkaar te brengen en niet alleen te werken aan 
de eigen ontwikkeling, maar ook aan het delen van kennis. 
Een prachtige stap in de ontwikkeling van de rugbysport in 
Nederland. 

FIRST AID SUPER WEEK
In een volle week met maar liefst zes opleidingen heeft Rugby 
Nederland een enorme stap gezet op het gebied van training, 
educatie en player welfare. Deze Super Week werd gezet 
met ondersteuning vanuit World Rugby door Luis Mendia 
en vanuit Rugby Europe door Daniel Mitrea. De week begon 
op de zondag met een opleiding voor Match Day Doctors, 
die verplicht zijn bij internationale wedstrijden. Maandag en 
dinsdag hebben tien deelnemers de Immediate Care In Rugby 
opleiding gevolgd. Dit is de vervolgopleiding op de Eerst Hulp in 
Rugby opleiding, bedoeld voor de paramedische specialisten 
die prestatieteams begeleiden. Vanaf de woensdag hebben 
zes deelnemers de First Aid Educator cursus gevolgd, die 
op vrijdag werd afgesloten met een Eerste Hulp in Rugby 
opleiding aan twintig deelnemers. 

De nieuwe Educators kunnen straks First Aid opleidingen gaan 
aanbieden op de rugbyclubs in Nederland. Met deze aanvulling 
is de groep First Aid opleiders nu op volle sterkte. Tijdens deze 
week was er ook een Master Trainer (opleiding om Trainers op 
te leiden) en een Trainer cursus (opleiding om Educators op te 
leiden). Met de twee nieuwe Master Trainers en twee nieuwe 
Trainers is Rugby Nederland ook op dat gebied op volle sterkte 
en kan het in de komende jaren zelf nieuwe mensen opleiden. 

Deze Super Week met zes opleidingen is op deze manier 
voor het eerst gehouden en dit goede voorbeeld zal vaker 
gebruikt worden in andere landen. Dank voor de inzet van alle 
deelnemers en een speciale dank aan partner Fysio Cura Plaza 
voor het mogelijk maken van deze week. 

KADER 
De groep van Educators en Trainers die vanuit World Rugby 
en Rugby Nederland opleidingen aanbieden is de afgelopen 
periode verder gegroeid. 

Yael Nillissen First Aid Educator
Jarno Crijnen First Aid Educator
Maarten de Koning First Aid Educator
Maarten Jan van Zuuren First Aid Educator
Raoul Roelofsen First Aid Educator
Bastiënne Oonk First Aid Educator
Bas Besselink Medical Trainer
Antoine van den Berg Medical Trainer

Met deze versterking kan Rugby Nederland bij alle clubs Eerste 
Hulp bij Rugby opleidingen geven en ook sportmedische 
clinics geven om op die manier te werken aan de veiligheid 
binnen de sport en de begeleiding van de sporters. 

Vanuit Rugby Europe en World Rugby wordt steeds meer de 
expertise gebruikt van de Nederlandse Educators. Zo is Trainer 
Michael Assman in Zagreb geweest om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de coaches van Bulgarije, Servië en Kroatië 
tijdens een regionale stage voor de jeugdselecties van U18.
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Na een lange lastige periode is het topsportseizoen 
afgelopen jaar weer volledig van start gegaan. Alle 
wedstrijden en toernooien van Rugby Europe zijn gespeeld, 
maar wel met nog een duidelijk nasleep van COVID-19. Soms 
nog een annulering en vaak veel extra maatregelen en 
beperkingen voor onze fans. Het is dan ook geweldig dat we 
de Rugby Europe Championship (REC) van de Oranjeheren 
op 19 maart toch nog hebben kunnen afsluiten met een 
thuiswedstrijd in een vol stadion. 

Ondanks de beperkingen kunnen we trots terugkijken op 
een bruisend jaar met een geweldig kamp voor Onder 17, 
een EK voor zowel Onder 18 als Onder 20, een nieuwe Rugby 
Europe Super Cup competitie met het splinternieuwe team 
Delta, twee volledige Championship-seizoenen voor de 
Oranjeheren en drie wedstrijden voor de Oranjedames. Er 
is weer gerugbyd! Dit was allemaal niet mogelijk geweest 
zonder de onvermoeibare inzet van de spelers, ouders, en 
geweldige vrijwilligers en staf achter deze teams. Er was 
hierin één gemene deler: een grote mate van flexibiliteit van 
alle betrokkenen.

We kijken namelijk terug op een jaar met veel veranderingen 
en nieuwe avonturen. Om te beginnen ging het nieuwe 
avontuur in de Championship voor de Oranjeheren van start. 
Snel daarna, in september, begon het net opgezette Delta-
team aan zijn avontuur in de Rugby Europe Super Cup. Deze 
volledig nieuw opgerichte competitie was niet alleen voor ons 
nieuw, maar ook voor alle tegenstanders uit Europa. De Super 
Cup is een hoogwaardig traject voor de ontwikkeling van pan-
Europees rugbytalent. Doelstelling is dat deze competitie 
de kloof tussen binnenlandse en internationale competities 

van de betrokken landen zal overbruggen. Hiermee hoopt 
Rugby Europe het concurrentieniveau van de internationale 
selecties te verhogen. Voor Rugby Nederland is het belangrijk 
om meer uitdaging te bieden aan de spelers die de Onder 20 
leeftijd ontgroeid zijn, maar nog niet op het niveau van Oranje 
meedraaien. Dankzij deze jaarlijkse competitie zullen spelers 
regelmatig het High-Performance-niveau ervaren en zullen 
de Oranjeheren profiteren van deze permanente trainingen.

Het Europees Kampioenschap (EK) voor Onder 18 en Onder 
20 vond dit jaar plaats in het najaar. In eerste instantie een 
verandering onder invloed van COVID, maar door de voordelen 

die dit met zich meebracht, zullen de EK’s ook komend jaar 
in het najaar worden uitgevochten. Door de verplaatsing van 
de EK-toernooien worden de nieuwe Jong Oranje selecties 
namelijk niet in de zomerperiode gevormd (zoals voorheen), 
maar zijn richting het eind van de winter zijn de nieuwe teams 
van start gegaan met hun huidige coachingstaf. 

Door deze verandering loopt het actieve seizoen nu van 
maart tot oktober/november. Dit geeft de gelegenheid de 
zomerperiode te gebruiken om voor te bereiden op de EK-
periode. Bovendien is dat ook de periode dat de voorbereiding 
van Delta start voor de Super Cup. Een mooie kans dus om 

Foto door Dennis van de Sande
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de planning en programma’s goed op elkaar af te stemmen. 
Gestuurd door de kalenderveranderingen zijn onlangs de High 
Performance maandagen van start gegaan. Inspirerende, 
intensieve maandag sessies voor zowel Onder 18, Onder 
20 als Delta, waarbij alle coaches samenwerken. Een zeer 
uitgebreid programma waar naast de skills op het veld wordt 
gewerkt aan kracht en conditie, voeding, voorlichtingen en 
meer. Hierin is ook onze ereklasse arbitrage meegenomen 
die hetzelfde programma doorlopen als de spelers om zo te 
zorgen voor een kwaliteitsverhoging op alle niveaus.

In de stafgroep van coaches, managers en andere 
ondersteuning hebben ook veranderingen plaats gevonden. 
Zo is Allard als hoofdcoach van Delta gestart waarin hij 
ondersteund werd door Zane Gardiner, Emmanuel Peyrezabes, 
Matthew Cripps en Susette van Kasteren. Bij de Oranjeheren 
is Gareth Gilbert aangesloten als voorwaartsencoach, Dries 
Michiels voor de defence, Kevan Gallagher als performance 
analist en Jan van Diest als teammanager. In de zomer 
van 2021 namen we afscheid van Scott Smith die terug is 

DE PATHWAY

In 2021 is er hard gewerkt aan het perfectioneren 
van ons pathway voor zowel dames en heren. De 
talentidentificatie is immers de basis van al het 
latere succes. We hebben een eerste start kunnen 
maken met de Regio Rugby-dagen in een zeer drukke 
kalender. Zonder de flexibiliteit en organisatie van de 
Rugby Academy’s was dit nooit zo succesvol geweest. 
Als er één ding duidelijk is gebleken, is dat we niet 
bang hoeven te zijn voor de toekomst. De velden lopen 
vol met talent.

Doordat de EK’s naar oktober en november verhuisd 
zijn, hadden we een moeilijk jaar met het mannen 
NTC. Het is voor ons belangrijk even een stap terug te 
zetten en na te denken over de rol van het NTC binnen 
het nieuwe landschap voor onze toptalenten die in 
Nederland blijven. 

Ondertussen zijn de Girls Rugby Festivals van start 

gegaan. Vanuit deze dagen zullen we een duidelijke 
route naar de Onder 18-meiden maken welke opnieuw 
van start zal gaan begin september 2022 met een 
kwalitatief programma. Het senior Rugby Academy 
programma voor dames is dit jaar ook van start gegaan 
in Utrecht met gezamenlijke trainingen van het dames-
NTC die een grote kwaliteitsimpuls kreeg onder leiding 
van Mike Panoho en Dino Bozic. Het is prachtig om de 
groei te zien die deze dames ondergaan richting hun 
eerste cap in het Oranjeshirt.

Ondertussen groeien onze Rugby Academy’s nog altijd 
en zijn de eerste stappen gezet met het aligneren van alle 
programma’s. Hiervoor is Paul Metz in dienst genomen. 
Hij zal zich vooral bezighouden met een duidelijk 
programma op te zetten binnen de Rugby Academy’s 
om onze jonge talenten op de meest meetbare en 
kwalitatieve manier richting Oranje te begeleiden. 
Bedankt voor al jullie werk Rugby Academy’s!

verhuisd naar zijn thuisland. Scott Smith was lang betrokken 
bij de Oranjeheren en heeft zich ontwikkeld als een specialist 
in de lineouts. Een grote dank voor alle jaren bij Rugby 
Nederland! Voor de staf van zowel Onder 18 als Onder 20 was 
het EK het ijkpunt van waar vandaan weer opnieuw gekeken 
is welke coaches nog verder gaan met een selectie vanaf 
2022. Voor nu willen wij daarom van Jong Oranje Onder 18 - 
Alex Chang, Marc Drenth, Marc Mistou, Roberto Warmerdam 
en Machiel van Kolck bedanken. Een groep die samen dit 
avontuur begonnen is bij Jong Oranje Onder 16. Elk seizoen 
groeiden de staf mee waardoor zij als een hechte groep 
naar het EK in Rusland hebben toegewerkt. Een avontuur 
wat niet snel vergeten zal worden. Machiel en Roberto zijn 
doorgegaan en hebben zich na het EK kunnen aansluiten 
bij het damesprogramma. Ook Jong Oranje Onder 20 moest 
geduldig wachten tot ze dan eindelijk naar Portugal mochten 
afreizen. Dank aan Marcello Melpignano, Matt Allnut, Liam 
Paget en Maarten Witte bedankt voor het begeleiden van 
de jongens naar deze prachtige prestatie. Een onvergetelijke 
halve finale tegen Spanje waarin alles nog mogelijk was tot 
de laatste minuut.

Foto door Dennis van de Sande
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Hoofdcoach   Arno Mansveld

Assistent-coach  Rik van Dijk

Teammanager  Michael Swier

Fysiotherapeut  Yael Nillissen

COACHINGSTAF 

Arno Mansveld was dit seizoen vastberaden zijn team een 
geweldige rugby-ervaring te geven, nadat het voorgaande jaar 
bijna niets doorgang kon vinden het jaar ervoor. Dus tussen alle 
maatregelen door is het hem samen met de andere coaches 
en enkele geweldige ouders gelukt om een ongelooflijk mooie 
trainingsweek in Frankrijk te organiseren. Met de bus is dit Jong 
Oranje-team vertrokken en reisden ze Frankrijk door voor een 
week vol trainingen, wedstrijden en teambuilding. Het team was 
te gast bij Toulouse en Brive en hebben daar kunnen spelen op 
het allerhoogste niveau. Een prachtige ervaring in de aanloop 
naar het EK in 2022. 

In januari is het team doorgegaan als Onder 18 en de staf is 
grotendeels meegegroeid. Rik van Dijk is voor de sport naar 
Ierland verhuisd waardoor hij helaas niet verder kon, maar 
daarvoor in de plaats hebben Roberto Warmerdam en Mats 
Marcker zich aangesloten. Twee coaches met EK-ervaring uit 
eerdere jaren. Nu Onder 17 zichzelf Onder 18 mag noemen is het 
team van Raymond Offermans doorgeschoven van Jong Oranje 
onder 16 naar onder 17. Deze groep heeft hun eerste beker al 
binnengehaald tijdens het International Youth Rugby Festival in 
Hilversum op 17 april 2022.

JONG ORANJE
ONDER 17

Foto’s door Max Lumenta
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Hoofdcoach   Alex Chang

Assistent-coaches  Marc Mistou & 

    Roberto Warmerdam

Kracht & Conditie  Machiel van Kolck

Teammanager  Marc Drenth

Fysiotherapeut  Bastiënne Oonk 

COACHINGSTAF 

Het laatste Europese Kampioenschap (EK) voor Onder 18 werd 
gespeeld in 2019. Het EK 2020 werd namelijk van de kalender 
gehaald en het EK 2021 is vervolgens verplaatst naar het najaar. 
Alex Chang reisde met zijn team af naar Kaliningrad, in Rusland. 
De laatste keer in 2019 wist Nederland zevende te eindigen en dit 
jaar waren de jongens erop gebrand hoger in de ranking te komen. 

Het toernooi ging van start met een wedstrijd tegen Portugal, 
een pittige tegenstander. Dat is altijd taai op het EK want verlies 
op dag één zorgt er direct voor dat de plaatsen 1 tot en met 4 niet 
meer haalbaar zijn. De tweede wedstrijd tegen Roemenië nam 
Oranje het heft in eigen hand en won overtuigend. En op dag 
drie sloten ze het EK lichtelijk gefrustreerd af met een verloren 
wedstrijd tegen Rusland. Hiermee eindigde het team op de zesde 
plaats. Een stijgende trend die hopelijk in 2022 weer kan worden 
doorgezet. 

Begin 2022 is de Onder 17-selectie onder leiding van Arno 
Mansveld doorgeschoven naar Onder 18 en inmiddels zijn de 
voorbereidingen voor het EK 2022 alweer in volle gang. Hierover 
lees je meer op rugby.nl.

JONG ORANJE
ONDER 18

Portugal   Nederland

Roemenië   Nederland

Nederland   Rusland

UITSLAGEN EK ONDER 18, 2021

26-15

00-34

07-13
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Hoofdcoach   Marcello Melpignano

Assistent-coaches  Matt Roper & 

    Liam Paget

Kracht & Conditie  Machiel van Kolck

Teammanager  Maarten Witte

Fysiotherapeut  Sebastiaan van Osch 

COACHINGSTAF 

Ook het laatste Europese Kampioenschap (EK) voor Onder 20 
werd gespeeld in 2019. In 2020 werd het EK door COVID van 
de kalender gehaald en 2021 is vervolgens verplaatst naar het 
najaar. Er is een generatie die helaas niet de kans heeft gekregen 
op dit toernooi te spelen, maar iedereen was blij dat we na 
anderhalfjaar pauze weer op het EK konden staan. Marcello 
Melpignano reisde met zijn team af naar Portugal en won gelijk 
in de eerste wedstrijd van België. De tweede wedstrijd was 
ongelofelijk spannend, waarbij Nederland met voorsprong de 
rust in ging, maar Spanje de wedstrijd in de laatste tien minuten 
naar zich toetrok. De laatste wedstrijd van EK was tegen Rusland 
en hier was Nederland nog niet tegen opgewassen. Al met al 
maakte Oranje een vliegende start, hebben ze gevochten als 
leeuwen en kwamen ze op het eind te kort. Met hun vierde plek 
op het EK kan Jong Oranje trots terugkijken. Nu het EK elk jaar 
in het najaar gespeeld zal worden loopt de seizoenscyclus van 
de teams een tikje anders als voorheen. Inmiddels is in april de 
coachingstaf voor 2022 van start gegaan met de nieuwe Onder 
20-selectie. Hierover lees je meer op rugby.nl.

JONG ORANJE
ONDER 20

Foto’s door Ferreira Santos & Estádio Sérgio Conceiçã

Nederland   België

Spanje   Nederland

Nederland   Rusland

UITSLAGEN EK ONDER 20, 2021

25-13

25-19

14-39
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RUGBY EUROPE 
SUPER CUP

Hoofdcoach 

Verdediging  

Aanval    

Kracht & Conditie

Fysiotherapeut

Teammanager 

COACHINGSTAF 

Rugby Europe is in de zomer van 2021 met een nieuwe 
topcompetitie gestart: de Rugby Europe Super Cup. 
Nederland kreeg door haar prestaties in de Europese 
competitie en dankzij sponsor Skynet de kans om hieraan 
mee te doen. Rugby Nederland zette Team Delta op om 
deel te nemen aan deze nieuwe internationale competitie, 
gericht op talentontwikkeling. Een unieke kans voor de 
jongere talentvolle speler om op hoog niveau te spelen en 
ervaring op te doen, met als doel door te stromen naar de 
Oranjeheren. Het wereldkampioenschap 2027 geldt daarbij 
als een stip op de horizon.  

Het Delta-team is onderdeel van het topsport pathway 
van Rugby Nederland maar geldt niet al nationale selectie 
omdat de Rugby Europe Super Cup een clubcompetitie 
genoemd wordt. Een spannend format waarin een mix 
van professionele clubteams en franchiseteams het tegen 
elkaar opnemen. In deze eerste editie kwamen acht teams 

Allard Jonkers

Mathew Cripps

Zane Gardiner

Emmanuel Peyrezabes

Raoul Roelofsen

Susette van Kasteren

uit voor de Super Cup die verdeeld zijn over een Oost- en een 
West-poule. Delta kwam uit in de West-poule waar ze uit en 
thuis speelden tegen the Brussels Devils (België), Lusitanos 
(Portugal) en Iberians (Spanje). Aan het einde van de poulefase 
kwalificeerden de bovenste twee teams zich voor de halve 
finale. De Rugby Europe Super Cup is een hoogwaardig traject 
voor de ontwikkeling van Europees rugbytalent. 

Onder leiding van hoofdcoach Allard Jonkers betraden 
afgelopen jaar maar liefst 50 verschillende spelers het veld 
voor Delta, met een gemiddelde leeftijd van slechts 21,3 
jaar. Het was niet altijd eenvoudig om deze wedstrijden 
te combineren met inhaalwedstrijden van de heren XV in 
de Championship in november en december. Dat gezegd 
hebbende kijken we terug op de competitie als een groot 
succes. 
Allard Jonkers en zijn team hadden een vliegende start met 
een duidelijke winst, maar wisten deze trend helaas niet vast 

te houden tegen de Spaanse en Portugese concurrentie. 
Tijdens de een-na-laatste wedstrijd in Spanje heeft het 
team het spannend gemaakt en laten zien echt mee te 
kunnen draaien in de Super Cup. De Super Cup heeft voor 
ons zijn meerwaarde direct al bewezen, door de verschillende 
spelers die zich profileerden in de wedstrijden van Delta. 
Dat resulteerde voor velen in een debuut voor Oranje. Het 
selectieproces zorgde er voor dat talenten werden geprikkeld, 
nog onbekende spelers hun rugbyskills hebben kunnen 
tonen en dat de spelers die tussen Jong Oranje Onder 20 en 

de Oranjeheren ‘hingen’ ervaring hebben kunnen opdoen op 
internationaal niveau. We kijken er naar uit de volgende stap 
te zetten met de Super Cup en kijken terug op een geweldige 
ervaring. 

Deelnemen aan de Super Cup wordt mogelijk gemaakt door 
een tweejarige sponsorovereenkomst met Skynet Worldwide 
Express. Eigenaar Michiel Campagne is enthousiast over de 
competitie en de kans om Rugby Nederland en alle jonge 
talenten naar een volgend niveau te helpen tillen.
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34-14

27-21

07-50

07-41

32-30

64-07

RESULTATEN

18 september 2021

25 september 2021

23 oktober 2021

30 oktober 2021

5 december 2021

11 december 2021

Delta - Brussels Devils

Brussels Devils - Delta

Delta - Lusitanos

Delta - Iberians

Iberians - Delta

Lusitanos - Delta

Foto door Dennis van de Sande
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RUGBY EUROPE
CHAMPIONSHIP 
ORANJEDAMES XV

Bondscoach 

Assistent-coaches   

Kracht & Conditie

Fysiotherapeut

Teammanager 

COACHINGSTAF 

Net als voor de andere teams heeft het ook voor de 
Oranjedames niet allemaal meegezeten door de geldende 
restricties. Toch heeft het team afgelopen seizoen drie van 
de vier geplande wedstrijden kunnen spelen. Een van die 
wedstrijden was onderdeel van een mooi trainingsweekend 
in Italië, waar gespeeld werd tegen een combinatie van een 
clubteam uit de hoogste divisie en Six Nations team Italië. 

De wedstrijd tegen Spanje was onderdeel van de Rugby 
Europe Championship, waar ook Rusland aan deelneemt. 
De wedstrijd tegen Rusland heeft door de sancties naar 
aanleiding van de oorlog in Oekraïne niet plaatsgevonden. 

Sylke Haverkorn heeft veel speelsters opgesteld die hun 
eerste cap mochten behalen. Een deel hiervan betreft dames 
die zijn doorgegroeid vanuit de Jong Oranje onder 18 selectie; 
dit is een positieve ontwikkeling in de topsportpathway van 
de dames. De Oranjedames zitten in een bouwfase met als 
doel om competitief tegenover Spanje te kunnen staan.

Sylke Haverkorn

Roberto Warmerdam & Roos van Beurden

Machiel van Kolck

Josina Verweij

Bastiënne Oonk

Internationaal zien we dat de verschillen groot zijn: enerzijds 
zien we een team als België, dat ook in de opbouwfase zit, 
en anderzijds een team als Spanje met een duidelijke WK-
ambitie. Dat Nederland daar tussen zit werd duidelijk toen 
de dames, in een overvol stadion, overtuigend wisten te 
winnen van België. Na deze wedstrijd reisde het team af naar 
Italië voor een trainingsweek met afsluitend een wedstrijd. 
Zoals gezegd nam Nederland het op tegen een groot deel 
van de A-selectie van Italië, die zich voorbereidden voor de 
WK-kwalificatie voor het WK in Nieuw-Zeeland. Later in het 
seizoen ontvingen de Oranjedames Spanje in het NRCA in 
Amsterdam. De eerste helft lieten de Oranjedames zien op de 
juiste weg te zijn tegen een tegenstander van WK-niveau. Op 
de valreep, bij de afsluiting van het seizoen, speelde Nederland 
nog een keer tegen België, maar nu in Utrecht bij URC. Deze 
oefeninterland was ter gelegenheid van het jubileum van 40 
jaar internationaal rugby door vrouwen. Op 13 juni 1982 werd 
de eerste interland ooit door dames gespeeld, wat op 18 juni 
gememoreerd werd. Nederland wist overtuigend te winnen.

Foto door Dennis van de Sande
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Foto door Dennis van de Sande

44-00

41-00

00-69

RESULTATEN INTERLANDS 2021-2022

6 november 2021

13 november 2021

19 februari 2022

Nederland v. België

Italië v. Nederland

Nederland v. Spanje
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RUGBY EUROPE
CHAMPIONSHIP 
ORANJEHEREN XV

Bondscoach 

Verdediging

Voorwaartsen

Scrumspecialist   

Kracht & Conditie

Performance Analyst

Fysiotherapeut

Teammanager 

COACHINGSTAF 

Er kwamen afgelopen jaar maar liefst 48 verschillende 
spelers het veld op voor Oranje. De omvang van deze groep 
caps is niet geheel onlogisch, seizoen 2021 en seizoen 
2022 vonden immers voor de Oranjeheren praktisch 
aaneengesloten plaats. Nederland had vorig jaar juni maar 
kort de tijd om van hun winst in België te genieten want 
voordat iedereen goed en wel besefte dat Nederland in de 
Rugby Europe Championship meedeed, stond de eerste 
wedstrijd al op de planning. 

Oranje mocht het gelijk opnemen tegen WK-land en regerend 
kampioen van de Rugby Europe Championship (REC) 
Georgië. Vanwege de COVID-19-situatie kon de promotie-
degradatiewedstrijd pas zo laat gespeeld worden, dat daarna 
zo snel mogelijk de Rugby Europe Championship (REC) 

Zane Gardiner

Dries Michiels

Gareth Gilbert

Allard Jonkers

Emmanuel Peyrezabes

Kevan Gallagher

Antoine van den Berg & Sebastiaan van Osch

Jan van Diest

wedstrijden voor 2021 moesten plaatsen vinden. Normaliter 
wordt de REC volledig in de Six Nations-window gespeeld, 
maar in 2021 speelde Nederland de laatste wedstrijd van het 
eerste seizoen pas in december. En terwijl de laatste blauwe 
plekken van de competitie van 2021 nog moesten verdwijnen 
traden de Oranjeheren zeven weken later alweer aan voor het 
nieuwe seizoen. 

Het jaar heeft veel van de flexibiliteit gevraagd - zowel spelers 
als staf hebben echt alles op alles moeten zetten om steeds 
maar weer te schikken naar de op dat moment geldende 
maatregelen. Trainingen, wedstrijden, vluchten en hotels zijn 
regelmatig geannuleerd, opnieuw ingepland of gecanceld. De 
spelers zijn honderden keren opnieuw getest, opstellingen 
moesten nog nooit zo vaak worden aangepast…deze eerste 

seizoenen in de Championship vergeet niemand meer. De 
energie die het team hiervoor heeft moeten opbrengen is 
bewonderenswaardig. 

Voor de top drie van de Championship was het een spannend 
seizoen. Dit seizoen is namelijk bepaald wie er aan het WK 2023 
in Frankrijk mag deelnemen. De bovenste twee plaatsten zich 
voor het WK en nummer drie maakt nog kans op het laatste 
ticket door het tegen de andere continenten op te nemen. 

Het is voor Oranje nu nog een zware taak gebleken om in deze 
poule resultaat te kunnen behalen, maar er zit een opwaartse 
lijn in de prestaties van het team. Met als kers op de taart 
de laatste wedstrijd van het seizoen waar we jullie zonder 
beperkingen in ons stadion mochten ontvangen. Hier hebben 
de heren hun progressielaten zien door goed weerstand te 
bieden.

Foto door Dennis van de Sande
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Foto door Dennis van de Sande

48-15

28-61

08-35

56-15

07-52

RESULTATEN INTERLANDS 2021

26 juni 2021

10 juli 2021

6 november 2021

13 november 2021

18 december 2021

Georgië v. Nederland

Nederland v. Portugal

Nederland v. Rusland

Roemenië v. Nederland

Nederland v. Spanje

43-00

10-72

59-03

geannuleerd

12-38

RESULTATEN INTERLANDS 2022

5 februari 2022

12 februari 2022

26 februari 2022

12 maart 2022

19 maart 2022

Spanje v. Nederland

Nederland v. Georgië

Portugal v. Nederland

Rusland v. Nederland

Nederland v. Roemenië
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FAMILIEMAN ZANE 
GARDINER BRACHT 
ORANJE EEN STAP VERDER

Op een goed fundament kun je bijna alles bouwen. Zane 
Gardiner gelooft in een stevige basis waar je later de vruchten 
van kunt plukken. Hij doet dat als mens, maar zeker ook als 
coach. Voeg daarbij de ‘normen en waarden’ die de geboren 
Nieuw-Zeelander van jongs af aan mee kreeg vanuit de Maori-
cultuur, en je snapt waarom hij een prettig persoon is om mee 
samen te werken.

“Als Maori heb je een sterke band met je familie”, begint Zane, 
die 42 jaar geleden werd geboren in Pahiatua, vlakbij Palmerston 
North op het Noordereiland. “Familytime is everything. Die 
normen en waarden krijg je van jongs af aan mee. Op je familie 
kun je altijd terugvallen. Op de mensen die je vertrouwt. Dat 
heb je ook binnen een team nodig. Met je medespelers.”

VERSPRINGEN
Zane beoefent verschillende sporten en behaalt goede 
resultaten met rugby, rugby league, voetbal en atletiek. 
“Als atleet ben ik een keer derde geworden bij het regionaal 
kampioenschap verspringen. Op de universiteit kreeg ik de 
kans om in de top van de rugbycompetitie mee te doen. Ik was 
verkocht en vanaf dat moment combineerde ik mijn studies 

rechten en psychologie met rugby league in de Wellington- en 
Maoricompetitie.”
Een blessure biedt een uitweg naar Londen. Een keuze 
die, voor Zane, cruciaal was in zijn leven. “Ik kreeg een 
beurs aangeboden terwijl ik ook had kunnen blijven bij het 
advocatenkantoor waar ik was afgestudeerd. Toen al had 
ik het beklemmende gevoel dat ik niet de hele tijd op een 
kantoor wilde zitten. Ik koos voor een avontuur ‘overseas’.

ADVOCATUUR
Toch gaat Zane terug naar zijn geboorteland. Genoodzaakt 
door een blessure kiest hij voor de advocatuur. “Ik was 
27 jaar en nam die baan aan in de wetenschap dat je niet 
eeuwigdurend kon rugbyen. Zo’n carrière is namelijk rond je 
33ste klaar. Op mijn werk was het natuurlijk hectisch en druk. 
Zoals dat in dat wereldje gaat. Maar inmiddels speelde ik weer 
rugby op redelijk niveau en alles ging voortvarend. Ook was 
ik samen met Dave Rennie (hoofdcoach van Australië, red.) 
bezig met de opstart van een academy. Rennie opende mijn 
ogen voor wat je als coach kunt doen, en kunt bereiken. Ik 
heb mijn baan opgezegd en ben teruggevlogen naar Europa 
om met een professioneel team in Duitsland te spelen.” Zijn 
palmares groeit door de jaren heen. Luxemburg, Haagsche 
RC, UAE Nationaal team en RC ‘t Gooi volgden. Na RC ’t Gooi 
volgt het bondscoachschap in 2019. “Ik was helemaal niet 
van plan zo lang te blijven”, zegt hij met enige zelfspot. “Maar 
het werk van Gareth Gilbert als bondscoach voortzetten, was 
voor mij een uitdaging, waar ik met veel passie en plezier aan 
begon. Zijn successen voortzetten was een grote uitdaging.”

‘MAKE IT WORK’
Mijn credo ‘make them feel at home’ heeft zeker geholpen 

om dat voor elkaar te krijgen. Een andere goede oneliner die 
bij me past is ‘For the strength of the pack is the wolf and the 
strength of the wolf is the pack.’ De kracht van het team is 
het individu en de kracht van het individu is het team. Zane: 
“Ik geef de jongens heel veel complimenten. Praat veel met 
ze en vraag hoe ze zich voelen. Geef ze feedback. Ik wil dat ze 
begrijpen hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen. ‘Make 
it work’. Het gevolg is geweest dat er een sterke band is 
ontstaan tussen de spelers en coachingstaf.”
“De cirkel is wat Oranje betreft rond. Van Onder 16, naar 
brons met de jongens van Onder 20 drie jaar geleden. Daarna 
promoveerden we met een groot deel van die groep met de 
senioren vorig jaar naar de Rugby Europe Championship.”

De aanloop naar het promotieduel tegen België was 
allerminst ideaal. “Wegens COVID-19 gingen de wedstrijden in 
de voorrondes niet door. Was het wachten of deze ingehaald 
werden.” Toch leken voor Zane alle puzzelstukjes op zijn plek 
te vallen. Waar andere teams met moeite bij elkaar gehouden 
konden worden, kwam Oranje alleen maar dichter bij elkaar. 
“De spelers bleven erin geloven dat de wedstrijd zou komen. 
Werkten keihard op trainingen, zonder te weten waarvoor in 
feite. Dat mag je ook een prestatie van formaat noemen. Je 

moet deel uit willen maken van het team dat voelt als familie. 
Als je met die attitude het veld op stapt, sta je meteen met 
7-0 voor. Precies wat je zag in en tegen België. Ik ben er trots 
op dat ik als coach door mijn manier van werken een gevoelige 
snaar heb weten te raken bij die jongens.”

EGOÏSTISCH
Ook thuis merkt Zane dat het bondscoachschap een zware 
wissel trekt op zijn gezinsleven met een vrouw en twee jonge 
kinderen. “Rugby neemt je hele leven in beslag. Je bent nooit 
een dag vrij, veel van huis. Eigenlijk is het heel egoïstisch, 
want als je thuis bent na een reis ben je weer moe.” Tijdens 
de coronabeperkingen kon hij weer even wat meer bij zijn 
familie en nieuwgeboren kind zijn. “Die periode had toch zo 
z’n voordelen. Ik heb op beide vlakken de gelegenheid gehad 
om ‘familyman’ te zijn.”

Het coachen heeft Zane veel gegeven. Die liefde voor het vak 
zal nooit meer weggaan. De toga hangt definitief aan een 
spijkertje in het gerechtsgebouw ergens in Nieuw-Zeeland. 
Familieman Zane kiest voor een avontuur dichterbij huis en 
zal zijn passie voor ontwikkeling en verbinding zeker weer op 
zijn manier uit gaan dragen.
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