
   

 
 
 
 
 
 
  

In deze Nieuws-
brief Rugby onder 
meer: 
 
• verloop van de 

competitie 
 
• breedtesportbeleid 

met de drie pijlers: 
1. Powerplan 
2. Get into 

Rugby 
3. Unity Project 

 
• Topsport, de ko-

mende interlands 
en de kaartver-
koop 

Inleiding door Kees Blaas – bestuurslid Competitie en Breedtesport 

Voor je ligt een nieuwsbrief 
met actuele informatie 
over allerlei lopende en 
aanstaande evenementen 
en projecten binnen de Ne-
derlandse Rugby Bond. 
Deze brief ligt in het ver-
lengde van de digitale 
nieuwsbrieven waar wij 
vorig seizoen mee zijn be-
gonnen. Het is de bedoe-
ling voorlopig maandelijks 
dit bulletin te publiceren 
op de NRB-website en via 
de verenigingen ook op de 
clubwebsites. 

Vooraf 

Competitie 

Het winterweer is niet dra-
matisch qua kou en vorst, 
maar met name door de 
vele neerslag raken veel 
velden onbespeelbaar. 
Jos Roovers, onze com-
petitieleider, heeft al erg 
veel afgelaste wedstrijden 
moeten herplaatsen en de 
ruimte die we in de compe-
titie hebben, begint toch 
wat in de knel te komen.  
 
Het belangrijkste de ko-
mende weken is snelle en 
directe communicatie: 
Tussen de wedstrijdsecre-
tarissen onderling en met 
de competitieleider als het 
gaat om dreigende afge-
lastingen. Op die manier 

Het zijn turbulente tijden 
voor de NRB en de rugby-
verenigingen. Sinds halver-
wege 2014 ging het in alle 
publicaties en communica-
tie over vrijwel niets anders 
dan financiële zaken. Dat 
was volstrekt begrijpelijk en 
terecht, en uiteraard ligt er 
op dat punt nog een traject 
voor ons.  
 
Wij kiezen ervoor om in 
deze nieuwsbrief alleen ons 
te richten op alle sportieve 
ontwikkelingen die op dit 
moment aan de gang zijn, 

niet omdat de financiën 
niet belangrijk zijn, maar 
juist omdat ze zo belang-
rijk zijn dat er een aparte 
communicatielijn voor 
moet zijn. 
Daarnaast lijkt het ons 
goed om ook apart de ont-
wikkelingen op sportief 
vlak te belichten: Uiteinde-
lijk draait alles om de sport 
waar wij allen van houden 
en onze inzet voor geven. 
Deze eerste editie legt het 
accent met name op de 
ontwikkelingen in de 
breedtesport. 
 

kunnen we proactief zoe-
ken naar goede oplossin-
gen binnen de voorschrif-
ten.  Jos Roovers is de 
hele week, ook in de week-
enden, te bereiken via het 
mobiele nummer 
0646701582. 
 
Competitie seizoen 2015-
2016: Al eind vorig seizoen 
is ingezet op een uitbrei-
ding per seizoen 15-16 van 
zowel de 1e Klasse als de 
2e Klassen van 10 naar 12 
teams. Daarmee creëren 
wij meer wedstrijden per 
seizoen en scheppen meer 
kansen voor clubs om toe 
te werken naar het spelen 
op een hoger niveau. In lijn 

met dit ingezette beleid ga 
ik met de competitieleider, 
de medewerkers binnen 
“topsport” en de bestaande 
platforms, zoals de Com-
missie Gestructureerd Sei-
zoen, de komende maan-
den weer in gesprek om 
een goed doordachte com-
petitieopzet neer te zetten 
voor het komende seizoen 
en in juni voor te leggen 
aan de clubs tijdens de 
ALV.  
Bij al deze voorbereidin-
gen nodigen wij alle clubs 
uit om actief mee te den-
ken: Neem contact op met 
de competitieleider als je 
ideeën of opmerkingen 
hebt in dit kader! 
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“Eind februari 
ontvangen alle clubs 

weer een update.” 

Sinds seizoen 2013-2014 is het breedtesportbeleid gericht op de volgende doelen: 
 

 Zoveel mogelijk spelers de gelegenheid geven om zolang en zo vaak mogelijk per 
seizoen te rugbyen. 

 Verenigingen ondersteunen in het succesvol werven van meer nieuwe leden en 
actieve jeugd- en seniorspelers. 

 Kwalitatieve en kwantitatieve groei van het technisch sportkader binnen clubs en 
Bond . 

Breedtesportbeleid 

Wij zijn nu halverwege dit 
3-jarige NRB-ontwikke-
lingsproject waar destijds 
in juni 2013 alle clubs una-
niem achter gingen staan. 
Zoals bekend, is het pro-
ject gebaseerd op het vol-
gende uitgangspunt: 
“Clubs helpen groeien in 
aantallen jeugd- en senio-
renteams en beschikbaar 
technisch kader, zodat zij 
in juni 2016 voldoen aan 
de gestelde eisen in relatie 
tot de klasse waar hun 
hoogste herenteam in 
speelt”. (zie NRB-website 
voor het gedetailleerde 
plan).  
 
Wij kunnen gelukkig con-
stateren dat veel clubs 
goed op weg zijn om hun 
“targets” te halen, maar 
enkele verenigingen lopen 
achter of zijn er nog nau-
welijks mee bezig.  Het ge-
vaar bestaat dat die clubs 
te laat actie ondernemen, 
waardoor zij wellicht niet 
gaan voldoen aan de eisen 
en daardoor in problemen 
komen. Ook hier ligt de na-
druk op communicatie:  
 

Power Plan 

 
Eric Voet is verantwoorde-
lijk voor Breedte-sportont-
wikkeling, Verenigingson-
dersteuning en Opleidin-
gen. Hij en ik houden sa-
men met de werkgroep “Po-
wer Plan” voortdurend de 
vinger aan de pols en pro-
beren clubs scherp te hou-
den op hun ontwikkeling.  
 
Sommige clubs, echter, re-
ageren nog niet of nauwe-
lijks hierop. Wij hebben de 
middelen en de know-how 
om clubs actief te onder-
steunen in het halen van 
hun doelstelling. Ik doe op-
nieuw een oproep aan alle 
clubs om Eric Voet te con-
tacten via telefoon of mail 
als wij op dit punt iets voor 
jullie kunnen betekenen! 
Eind februari ontvangen alle 
clubs weer een update hoe 
ze er voor staan. U ontvangt 
een overzicht waarin staat: 

 Aantal seniorenteams 
met de daarbij beho-
rende klasse 

 Aantal jeugdteams in 
de desbetreffende 
leeftijdsgroep 

 Aantal inzetbare 
scheidsrechters en 
gediplomeerde 
scheidsrechters 

 Aantal gediplomeerde 
trainers op niveau 2, 3 
en 4 

 Capaciteit accommo-
datie (veld en ge-
bouw) 

 
Bij ieder item wordt met 
een kleurcodering aange-
geven of een club voldoet 
aan de eisen van het Po-
werplan. 
 
In een volgend bulletin 
zoomen wij nader en con-
creter in op de stand van 
zaken. 
 

 

 

“Sommige clubs, echter, 
reageren nog niet of 

nauwelijks hierop..” 
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Dit is een mondiaal door 
“World Rugby” (voorheen 
IRB) gestuurd en onder-
steund project dat specifiek 
gericht is op “mass partici-
pation”, oftewel het creëren 
van een spectaculaire 
groei in het aantal actieve 
rugbyers over de hele we-
reld. Bonden krijgen de be-
schikking over middelen en 
expertise om hun vereni-
gingen daarin actief en ge-
richt te ondersteunen.  
 
Uiteraard sluit dit project 
naadloos aan bij ons eigen 
“Power Plan”. Meld je aan 
bij Eric Voet 
(ericvoet@rugby.nl)  als je 
als club hier meer over te 

Get into Rugby 

. Via een uitgebreid infor-
matiedocument, recent ge-
plaatst op de NRB-
website, hebben wij gepro-
beerd rugby-Nederland in 
te lichten over dit mooie 
project dat in 2015 van 
start gaat. Het betreft dus 
een 3-jarig samenwer-
kingsverband tussen de 
NRB en de rugbyregio’s 
Devon & Cornwall dat ge-
heel gefinancierd wordt 
door de RFU en World 
Rugby.  
 
Onze inzet is met name 
het gericht sturen op de 
ontwikkeling van jeugd-
rugby, ook in de overstap 
naar senior-rugby, en het 
verbeteren van de know-
how en kwaliteit van 

Unity Project 

“Het project is 
nadrukkelijk bedoeld als 
stimuleringstraject voor 
zowel “topsport” als 

“breedtesport” 

weten wil komen. Er be-
staat al een aparte interna-
tionale website “www.ir-
bgetintorugby.com”, waar 
clubs zich kunnen laten re-
gistreren als deelnemer.  
 
Het belang van registratie 
door clubs is dat de midde-
len die wij ontvangen voor 
ondersteuning toenemen 
naarmate meer clubs bin-
nen de NRB op de website 
geregistreerd staan!  Coen 
Potters, die vanuit het be-
stuur “Jeugdzaken” in zijn 
beheer heeft, en ik zullen in 
samenwerking met be-
staande platforms gericht 
gaan sturen op een zo 
hoog mogelijk rendement 

uit dit project in de ko-
mende jaren. 
 
Stagiair Vinny Voets is 
aangenomen om clubs te 
ondersteunen in het op-
starten van “Get into 
rugby”. Vinny onderzoekt 
of de voorbeeldlessen aan-
slaan, geeft praktische in-
formatie aan de clubs en 
Vinny heeft zelfs een face-
book pagina geopend: Klik 
HIER om de pagina te ope-
nen. 
 

scheidsrechters en trai-
ners/coaches.  Het project 
is nadrukkelijk bedoeld als 
stimuleringstraject voor 
zowel “topsport” als 
“breedtesport”.  
 
Er is een “NRB Unity 
Team” gevormd (zie docu-
ment op website) en Eric 
Voet en Adri van der Plas 
zijn samen leidend in voor-
bereiding en uitvoering. 
Het is de bedoeling om zo-
veel mogelijk clubs te be-
trekken in de organisatie 
van evenementen: Het zijn 
de clubs die de opbrengst 
van dit project uiteindelijk 
moeten gaan merken: 
Meer en betere 
(jeugd)spelers en tech-
nisch kader.  Daarmee is 

tevens de verbinding duide-
lijk met het “Power Plan” en 
“Get into Rugby”. 
 
Op 21 februari vindt er al 
een kick-off plaats voor de 
scheidsrechters tijdens de 
interland Nederland – Bel-
gië. Steve Harland (Engelse 
rugbybond RFU) verzorgt 
twee clinics voor de 
scheidsrechters.  
 
Inmiddels staat de teller al 
op 30 aanmeldingen. Ook 
zal de aanwezige arbitrage 
uit Ierland na afloop van de 
interland open staan voor 
de reactie van de Neder-
landse scheidsrechters.   
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Wij zijn van plan om in 2015 “naar de clubs toe te komen” via een aantal “road shows” 
die wij regionaal gaan organiseren en waar wij clubs voor gaan uitnodigen. 
Het doel van deze bijeenkomsten is: 

 Informatie geven over inhoud, opzet, doel, mogelijkheden van de projecten. 

 Kennis en “good practices” uitwisselen en samenwerkingsafspraken stimuleren 
tussen verenigingen. 

 
Via de NRB-website en de volgende bulletins houden wij jullie op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

Wat gaan de clubs merken van deze drie projecten? 

Onder leiding van Gareth 
Gilbert en Adri van der 
Plas, en, vanuit het be-
stuur, Joost Takken wordt 
hard gewerkt aan de ver-
dere ontwikkeling van de 
topsport: RTC’s, NTC, 
jeugd- en seniorenselec-
ties.  
 
Dat vergt overleg met 
“Rugby Europe” (voorheen 
“FIRA AER”), World Rugby 
en andere partners.  Ook 
hier is de realiteit dat wij 
met minder mensen en 
middelen goede keuzes 
moeten maken in de uit-
voering van het beleid. 
Daarbij zal geprobeerd 
worden om met name 
jeugdselecties via alterna-
tieve financieringsroutes 
(zie informatie op de web-
site over de Stichting 
Rugby Youth Develop-
ment) overeind te houden.  

Topsport 
  

De maand februari staat 
uiteraard in het teken van 
de 2 Interlands die de NRB 
Heren XV-selectie gaat 
spelen in het nationale rug-
bystadion NRCA te Am-
sterdam: 
 

 Zaterdag 21 februari 
tegen België.   
Voorwedstrijd: Neder-
land onder 18 tegen 
Duitsland onder 18 
 

 Zaterdag 28 februari 
tegen Moldavië. 
Voorwedstrijd:  
NTC – RC Rotterdam 
 

Voor alle informatie over 
kaartverkoop en pro-
gramma verwijs ik je graag 
naar de NRB-website.  
 
Uiteraard hopen wij heel 
rugby Nederland daar te 

treffen voor twee interes-
sante wedstrijden, waarin 
het Nederlands team zal 
willen duidelijk maken 
thuis te horen in deze 
sterke poule waar zij na de 
promotie vorig jaar nu in 
uitkomen. 
 

 
Ik hoop jullie via boven-
staande informatie voor nu 
weer voldoende te hebben 
bijgepraat over lopende en 
aanstaande ontwikkelin-
gen en zie iedereen weer 
graag terug langs de vel-
den.  
 
De volgende “nieuwsbrief” 
wordt voorzien voor begin 
maart. 
 
Kees Blaas, 
Bestuurslid competitie en 
breedtesport NRB 

  

Voor het bestellen van 

kaartjes voor de interland 

Nederland – België op 21 

februari klik HIER  

Voor het bestellen van 

kaartjes voor de interland 

Nederland – Moldavië op 

28 februari klik HIER 

 

Voor toegangskaarten 

besteld in de voor-

verkoop geldt een 

korting tot 40%! 
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