
   

 
 
 
 
 
 
  

In deze Nieuwsbrief 
Rugby onder meer: 
 
• verloop van de 

competitie 
 
• breedtesportbeleid 

met de drie pijlers: 
1. Powerplan 
2. Get into Rugby 
3. Unity Project 
4. Roadshows 

 
• Topsport 
- Nederland–België 
- Nederland–Moldavië 
- Ladies Sevens 
  
  Jeugd 

- finales  
- guppen-turven- 
  benjamins dag 

Kees Blaas – bestuurslid Competitie en Breedtesport 

Hierbij ontvang je de 
tweede editie van de 
Nieuwsbrief Rugby 2015. 
 
Dit bulletin bevat net als de 
uitgave in februari allerlei 
informatie over de spor-
tieve ontwikkelingen bin-
nen Rugby Nederland. Ui-
teraard is de hoofdprioriteit 
binnen het interim-bestuur 
nog steeds om de NRB fi-
nancieel en organisato-
risch weer gezond en goed 
op de rit te krijgen. De laat-

Beste NRB-leden, 

 

Competitieverloop 

Wij hebben februari inmid-
dels achter de rug en –met 
respect voor onze 
schaatsfans- alle “geva-
ren” van mogelijke Elfste-
dentochten en de daarvoor 
benodigde dagenlang aan-
houdende vorst weer kun-
nen “side-steppen”. De 
rayonhoofden kunnen de 
draaiboeken weer oprui-
men en hier en daar begin-
nen rugbyers alweer te 
denken aan “sevens”!   
 
Daarvoor is het nog iets te 
vroeg, want eerst gaan we 
alle ontknopingen in de 15-
a-side competitie meema-
ken. In de Ereklasse heren 

ste stand van zaken daar-
over wisselen wij uit met de 
besturen van de clubs, en 
op de BALV van zaterdag 
14 maart zal uitgebreid ver-
slag worden gedaan van en 
toelichting worden gegeven 
op de status quo en de toe-
komst. 
Naast dit alles gaat het 
rugby gelukkig gewoon 
door.  In vogelvlucht lopen 
wij in deze nieuwsbrief 
langs de volgende zaken: 

1. Competitieverloop en 
seizoensplanning 
2015-2016: Jeugd en 
Senioren 
 

2. Breedtesportontwik-
keling: Power Plan / 
Get into Rugby / 
Unity Project 
 

3. Topsport: Heren en 
dames 
 

4. Evenementen Jeugd 

lijken voorlopig de Dukes 
en RCH het onderling te 
gaan uitmaken, bij de Da-
mes ziet het er naar uit dat 
RUS het gaat opnemen te-
gen URC of AAC, en in de 
1e klasse hebben de Bas-
sets de promotie al binnen: 
Van harte!.   
Daaronder zien we AAC 
en RRC, maar ook RCH-2 
en RC Tilburg op de deur 
kloppen van de 1e Klasse.   
 
Bij de Colts is al duidelijk 
dat Amstelveen en Water-
land/Castricum-combina-
tie gaan strijden op 8 maart 
om het kampioenschap in 
de Cup-poule.  

Laten wij voor alle afslui-
tende wedstrijden hopen 
op mooi lenteweer, weinig 
neerslag (de inhaaldagen 
zijn inmiddels al behoorlijk 
gevuld!) en schitterende 
rugbyfinales met veel toe-
schouwers!  
Download HIER de “sei-
zoensplanning 14-15” op 
de NRB-website om de 
data in beeld te krijgen  
van alle finales! 
 

Deze uitgave wordt aan alle 

leden verstuurd. Wilt u ook 

de 1e uitgave lezen? Klik dan 

HIER 

Maart 2015  

Jaargang 1, nummer 2 Nieuwsbrief Rugby 

Namens alle spelers 

van het Nederlands 

team: 

 

“Bedankt voor de 

geweldige support!” 

http://rugby.nl/sites/default/files/bestanden/20140925%20seizoensplanning%2014-15.pdf
http://rugby.nl/sites/default/files/Nieuwsbrief%201.pdf
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“Uitbreiding 1e en 2e klasse 
van 10 naar 12 teams.” 

Competitie 2015 - 2016 

Wij zijn halverwege het 3-
jarig project, dus zaak om 
de tussenbalans per club 
op te maken. Dit is gedaan 
door de “werkgroep Power 
Plan”, naast ondergete-
kende en projectleider Eric 
Voet, bestaande uit: 
Wieger Schotanus (RC Hil-
versum) – Freek Oosting 
(Wasps) – Thijs Gevers 
(Octopus Uden) – Tony 
Stanton (Eemland) en 
Joost van der Zanden (stu-
dentenrugby). 
Over het algemeen zien wij 
wel “beweging”, maar een 
aantal clubs loopt duidelijk 
achter. De belangrijkste “ri-
sico-terreinen” zijn de op-
bouw van voldoende spe-
lers/teams in de jeugdcate-
gorieën “Cubs/ Juniors/ 
Colts”, en het hebben van 
voldoende technisch ka-
der, met name indeelbare 

Power Plan 

 scheidsrechters. Wij gaan 
de clubs op verschillende 
manieren informeren, na-
melijk algemeen en gericht. 
De update van alle 82 clubs 
verschijnt binnenkort op de 
NRB-website zodat ieder-
een kan zien hoe ver 
zijn/haar club is in de ont-
wikkeling richting het beha-
len van de vereiste “tar-
gets”. Op de Buitengewone 
Algemene Leden Vergade-
ring van 14 maart zal ik de 
eisen nogmaals nader toe-
lichten in detail.  
 
Daarnaast zal een aantal 
clubs gericht worden bena-
derd met waarschuwingen 
en adviezen (zie ook hier-
onder).  Wij merken dat een 
enkele club denkt dat dit 
een soort “verzinsel is dat 
“de Bond” ons oplegt”. Ik 
herinner iedereen er aan 

dat dit plan op de ALV van 
juni 2013 unaniem en met 
grote bijval is aangeno-
men. 
Het is waar dat er in dit 
plan eisen worden gesteld 
aan de ontwikkelings-
kracht van de clubs: daar 
staat tegenover dat er een 
breed pakket van hulp, ad-
viezen en producten klaar 
ligt om daarbij te helpen. 
Daar hoeft een club 
slechts via een mailtje of 
telefoontje om te ver-
zoeken! 
 
Laat ik het zo zeggen: “Als 
je een rugbywedstrijd start, 
stap je niet halverwege het 
veld af omdat het wat 
moeilijk is te scoren” (al-
thans niet in mijn bele-
ving..) 
 

 

“…breed pakket van 
hulp en adviezen…..” 

Pagina 2 

Zoals bekend gaat een 
aantal aanpassingen ko-
mend seizoen in werking 
treden, zoals in 2014 
goedgekeurd door de 
“Commissie Gestructu-
reerd Seizoen” (CGS) en 
de ALV.   
De belangrijkste is de uit-
breiding van de 1e 
Klasse en 2e Klassen 
Heren van 10 naar 12 
teams.Daarmee ontstaat 
een bredere en interes-
santere competitie in de 
subtop van het vader-
lands “rugbygebouw”. 
Op die manier werken wij 
ook toe naar een gezon-

dere, namelijk meer “pira-
mide”-gevormde structuur 
voor de toekomst: “Wil je 
een gezonde, sterke top, 
dan moet daar een stevig 
en breed fundament onder 
zitten”.  
Daarnaast zitten wij na te 
denken over een andere 
opzet voor de “bekercom-
petitie”: Voor de huidige 
opzet bestaat te weinig 
belangstelling.  Ideeën zijn 
welkom! Mail: competi-
tie@rugby.nl.  
Ook over de Colts compe-
titie moet opnieuw nage-
dacht en overlegd worden 
met clubs, District Jeugd 

Overleg en Landelijk 
Jeugd Overleg. Jos 
Roovers, competitielei-
der, en ondergetekende 
werken een en ander de 
komende tijd verder uit 
en leggen dit voor aan de 
Competitie Gestructu-
reerd Seizoen (CGS). 
CGS bestaat uit afge-
vaardigden van de ver-
schillende “klassen” in 
de competitie. In onder-
ling overleg wordt daar 
de opzet van de sei-
zoensplanning 2015-
2016 in conceptvorm 
vastgelegd. 

Breedtesportontwikkeling 

 In het vorig schrijven werd al melding gemaakt van de 3 “hoofdpijlers onder de brug 
van de Breedtesport”: Het “Power Plan – Get into Rugby project – Unity programma. 

Klik HIER om de 
nieuwe brochure 

Opleidingen 2015 te 

downloaden 

mailto:competitie@rugby.nl
mailto:competitie@rugby.nl
http://rugby.nl/sites/default/files/programmaopleidingen2015_0.pdf
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Dit programma draait om 
het werven en verbinden 
van meer (jeugd)leden aan 
onze clubs. Bezoek eens 
de website: 

 
irbgetintorugby.com 

 
Dit programma is wereld-
wijd en dus heel professio-
neel opgezet. Op het 
Bondsbureau vertellen ze 
graag meer over dit pro-
gramma. Inmiddels hebben 
meer dan 10.000 Neder-
landse kinderen op deze 
manier kennis gemaakt 
met rugby.  
Nogmaals: Hoe meer clubs 
zich via deze website regi-
streren, des te meer mid-
delen ontvangt de NRB om 

Get into Rugby 

Dit mooie en volledig door 
de RFU bekostigde ontwik-
kelingsprogramma voor 
top- en breedtesport is op 
21-2 gestart met de “Dutch 
Referee Day”.  
Zo’n 25 scheidsrechters 
hebben o.l.v. RFU-trainer 
Steve Harland gewerkt 
aan deskundigheidsbevor-
dering. Op het programma 
stonden “scrum en break-
down” centraal en kwamen 
alle aspecten waaronder 
positionering en manage-
ment aan de orde.  
 
Stap 2 is de “scheidsrech-
teruitwisseling” met De-
von/Cornwall: Wij hopen 3 
referees in maart of april 

Unity Project 

“Engelse en Neder-
landse trainers wisselen 

onderling kennis uit.” 

clubs met producten en ad-
viezen te helpen! 
Wij zijn van plan via een re-
gionale aanpak (zie onder) 
hier gericht aan te gaan 
werken, en een doelstelling 
van extra groei te gaan for-
muleren voor 2016. 
We zullen daarbij onder 
meer de Rugby World Cup 
gebruiken om onze sport 
onder de aandacht te bren-
gen bij de Nederlandse 
jeugd.  
 
Vanaf volgende week dins-
dag werken er maar liefst 
vier stagiaires uit Neder-
land aan dit programma. In 
de volgende editie meer 
daarover. 

op weekend-stage te kun-
nen sturen.  
Vervolgens is het de be-
doeling om op 28 maart 
rondom een Regionaal Ta-
lenten Centra (RTC) -bij-
eenkomst Engelse trai-
ners/coaches en opleiders 
uit te nodigen om onderling 
kennis te delen en samen-
werkingsafspraken te ma-
ken.  
 
In april/mei volgt dan het 
bezoek van de U17-selec-
tie van Devon/Cornwall 
aan Nederland voor een 
meerdaags rugbykamp.  
 
Het is nadrukkelijk de be-
doeling clubs te betrekken 

in de organisatie: De “op-
brengst” moet uiteindelijk 
vooral te merken zijn op 
clubniveau in de vorm van 
meer en betere rugbyers. 
NRB-contactpersonen zijn 
Adri van der Plas en Eric 
Voet.  In seizoen 2015-2016 
vinden vergelijkbare evene-
menten plaats, maar dan 
“omgedraaid qua locatie”.  
Het gehele Unity pro-
gramma kun HIER down-
loaden. 

Pagina 3 

http://rugby.nl/nieuws/unity-project-rfu-nrb
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Road-shows breedtesport 

Op zaterdag 21 februari 
liep ons Nationale Rugby 
Stadion helemaal vol met 
enthousiaste rugby-
toeschouwers in afwach-
ting van 2 mooie inter-
lands, en mooi werden ze!   
 
In de voorwedstrijd gaf 
Ned. U18 XV met overtui-
gend spel Duitsland U18 
klop met 27-5. Een knappe 
prestatie als je bedenkt dat 
Duitsland 5e staat in de 
Europese A-pool terwijl NL 
7e is.   
“OrangeU18” gaat eind 
maart naar Toulouse naar 
de EK- U18 kampioen-
schappen. Dit gebeurt 
zonder financiële bijdra-
gen van de NRB, maar met 
support van de ouders van 
de spelers en gelden op-
gehaald door de Stichting 
Rugby Youth Develop-
ment Nederland.  
 
Later in de middag moest 
Heren XV in de laatste mi-
nuut toch nog net het on-

Topsport – Heren XV 

Wij beseffen dat het –zeker in de huidige roerige tijden- voor clubs van tijd tot tijd 
niet eenvoudig kan zijn om na te gaan hoe zij nu het beste kunnen insteken op alles 
dat van hen gevraagd wordt en welke hulp daarbij  beschikbaar is. Vandaar dat wij 

in de rest van 2015 gaan starten met: 
 

“Road-shows breedtesport” 
 

Wat houdt dat precies in? 
Wij gaan 6 regionale informatiebijeenkomsten organiseren (april – mei – sept. – okt. 
– nov. – dec.) rondom bovenstaande projecten en programma’s met als doel:  Infor-
matie geven > ervaringen delen > samenwerkingsafspraken maken binnen de regio.  
De bijeenkomsten worden georganiseerd door de werkgroepleden Power Plan (zie 
artikel powerplan.). Het is de bedoeling op die manier geheel Nederland te bereiken 
en de clubs te helpen kansen te pakken en hun ontwikkeling te stimuleren. Uiteraard 

volgt hierover spoedig meer nieuws. 
  

derspit delven tegen Bel-
gië. Op papier was dit de 
sterkste tegenstander van 
Oranje, omdat onze zui-
derburen vorig seizoen de-
gradeerden uit de sterke 
Poule 1A van Rugby Eu-
rope en Nederland naar 
poule 1B promoveerde 
vanuit poule 2A.  
 
Nederland echter legde 
een van zijn beste wedstrij-
den van jaren op de mat, 
en dwong onder toeziend 
oog van rugby-Nederland 
op de volgepakte en sterk 
meelevende tribunes Bel-
gië tot een uiterste kracht-
inspanning om de winst 
toch nog naar zich toe te 
halen.  
 
Na het nipte verlies tegen 
Polen in het najaar een 
eindstand die vertrouwen 
uitstraalde voor de vol-
gende interland. 
Die kwam al een week la-
ter toen Ned XV op 28-2 
aantrad tegen Moldavië, 

dat met 2 winstpartijen bo-
venaan de poule stond. In 
opnieuw een meesle-
pende wedstrijd konden 
Oranje en de toeschou-
wers na 80 minuten de ar-
men juichend omhoogste-
ken en de verdiende 18-10 
overwinning gaan vieren.   
 
Nederland klimt in de 
poule wat naar boven en 
gaat nu op voor de uitwed-
strijd tegen Oekraïne later 
dit voorjaar en de thuisin-
terland tegen Zweden. Het 
was goed om, na de re-
cente hectische tijden, 
rugby-Nederland weer ver-
enigd aan te treffen 
rondom ons Nederlands 
team en te zien genieten 
van twee interessante en 
succesvolle rugby-inter-
lands! 
Zeker ook blij was Sam 
Cornelissen, die vóór en in 
de pauze van Nederland – 
Moldavië de goal-kicking 
competitie won: Sam, ge-
feliciteerd! 

Pagina 4 
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In februari namen twee se-
vens-selecties deel aan 
twee bijzondere buiten-
landse evenementen:  
begin van de maand ver-
trok een selectie van 16- tot 
18-jarige getalenteerde 
speelsters naar Kent, En-
geland om op invitatie van 
en geheel bekostigd door 
de RFU deel te nemen aan 
een "Unity Women's Deve-
lopment Sevens Rugby 
Camp".   
 
Begeleid door o.a. coaches 
Sascha Wehrlich en Bas 
Cornelisse, en scheids-
rechter René van der Pol 
werd 4 dagen lang getraind 
en gespeeld tegen landen 

Ladies Sevens 

 

Jeugd 

Doelen stellen: 
Als je niet weet waar je 
heen wilt, hoe kan je 
dan verwachten dat je 

er komt 

als België, Zweden, Rus-
land en Zwitserland.  
 
Een prima gelegenheid om 
onze jonge talenten op een 
internationaal platform te 
laten acteren en leren. 
 
Onze Elite Dames Sevens 
Selectie reisde half februari 
af naar de USA om daar 
deel te nemen aan de USA 
Sevens in Las Vegas.   
 
Op 15 februari stonden 
onze dames in de finale in 
het Sam Boyd Stadium te-
gen de Canadese Apoella 
Angels, en trokken overtui-
gend met 14-0 de winst 
naar zich toe.  

Een fantastisch resultaat 
en een mooie opsteker 
voor het uitdagende traject 
dat nog gaat volgen waarin 
onze Dames Sevens Se-
lectie alles op alles gaat 

Aanstaande evenementen: 
 
Op 8 maart de volgende 
Colts finales op het NRCA: 
 

Finale Plate Colts (13.00) 
 

Combinatie West - 
Oysters/REL.  

 
Finale Cup Colts (15:00) 

 
Amstelveense RC –  

RC Waterland/Castricum 

 
Colts Districten 

Competitie 
Gedurende de maanden 
maart en april zal de Colts 
districtencompetitie plaats-
vinden. Tijdens de 5 wed-
strijddagen wordt alle spe-
lers de mogelijkheid gebo-

den om met en tegen an-
dere spelers te spelen.  
Meer hierover op rugby.nl.  
 
Finale Cubs & Junioren 

 
De finale van de Cup en de 
Plate voor zowel de cubs 
als de junioren zal op 25 
april 2015 plaatsvinden op 
het NRCA: vier top jeugd-
wedstrijden dus. Er wordt 
veel publiek verwacht 
langs het veld om onze 
jeugdtalenten in actie te 
zien. 

NK Mini’s 
 
Zaterdag 21 maart zijn de 
voorrondes van het NK mi-
ni's. Dit jaar doen maar 
liefst 44 teams mee aan het 
NK Mini's.  

Het reglement en de aange-
paste spelregels voor de 
jeugd vindt u HIER. 
De finale zal gespeeld wor-
den met 16 teams op 11 april 
bij RC Eemland te Amers-
foort.  
De Plate en Bowl toernooien 
zullen ook op 11 April plaats 
vinden op nader te vermel-
den locaties. 
 
“GTB” dag op 30-05-2015 
 
Er zal een Guppen Turven 
Benjamins dag zijn op 30 
mei op het NRCA.  Na afloop 
hiervan zal de interland wed-
strijd Nederland XV- Zweden 
XV plaatsvinden. Dit belooft 
dus een mooie Rugby dag in 
Amsterdam te worden. 

zetten om het zo fel begeer 
de ticket naar Rio alsnog te 
behalen. Ga naar de site 
www.ladiesevensrugby.nl 
voor al het laatste nieuws. 

Namens het interim-NRB 
bestuur, 
Kees Blaas, competitie en 
breedtesportontwikkeling. 
 

Wij hopen in april 
weer bij u langs te ko-

men met een vol-
gende nieuwsbrief. 

http://www.rugby.nl/sites/default/files/aangepaste%20spelregels%20Jeugd%20jan%202015%20definitief.pdf

