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Kees Blaas – bestuurslid Competitie en Breedtesport

In deze Nieuwsbrief
Rugby onder meer:






Algemene stand
van zaken, voorzitter Janhein
Pieterse
Competitie – afronding en beslissing landskampioenschap
Ontwikkelingen
breedtesport



Oranje Selecties



NK Mini’s



Uitslag DHL
Rugby Challenge

24 wedstrijden van
het WK 2015 worden
live uitgezonden

Beste NRB-leden,
Via deze mailing ontvangen jullie de laatste
nieuwsbrief van dit seizoen.
Het bestuur heeft sinds de
jaarwisseling geprobeerd
om alle leden via enkele
nieuwsbrieven
op
de
hoogte te houden van lopende en aanstaande zaken, waarbij de focus
vooral op het rugby zelf
lag. Het waren turbulente
tijden, maar wij vonden en
vinden dat niet uit het oog
moet worden verloren dat
het ons uiteindelijk gaat

om de rugbysport: Dat bindt
ons en in die context treffen
we elkaar wekelijks.
Volgend seizoen zijn wij in
principe van plan verder te
gaan met deze directe berichtgeving via periodieke
nieuwsbrieven, en hopen er
zo’n 4 a 5 te kunnen publiceren. In deze editie tref je
aan:





Inleiding door de
voorzitter,
Janhein
Pieterse, over de algemene stand van
zaken binnen de NRB




Overzicht
door
Kees Blaas over de
laatste fase in de
competitie, de plannen met betrekking
tot
Breedtesportontwikkeling, en de
ideeën voor competitieopzet en seizoensplanning
2015-2016.
Prestaties van de
jeugdselecties
NK Mini’s in Amersfoort
Uitslag DHL Challenge

Stand van zaken NRB Janhein Pieterse – voorzitter NRB
Het afgelopen jaar hebben
de financiële perikelen een
groot stempel gedrukt op
de gang van zaken bij de
NRB. Het door het bestuur
opgestelde Herstelplan is
op de BALV van 14 maart
door de clubs unaniem
goedgekeurd.
Naast de bijdrage van de
schuldeisers met een korting van 50% op hun uitstaande tegoed, hebben
ook jullie als leden van de
NRB een grote financiële
bijdrage geleverd aan de
redding van ‘onze’ rugby
bond.
In de maand april zijn de
meeste schuldeisers betaald en kunnen we voorzichtig stellen dat de NRB

is gered. Hier mogen we
als Rugby Nederland best
trots
op
zijn.
Als bestuur van de NRB
zijn we blij dat we nu ook
weer tijd kunnen gaan besteden aan het Rugby.
Sportief terugblikkend op
afgelopen seizoen kunnen
we stellen dat de competitie goed is verlopen en alle
nationale selecties goede
prestaties hebben geleverd.
De wedstrijden van HVX
tegen België en Moldavië
waren spannend tot de
laatste minuut. Het was
ook goed te zien dat er bij
beide wedstrijden ruim
2.000 bezoekers waren.

Vol enthousiasme zijn we
bezig ons voor te bereiden
op het nieuwe rugbyseizoen met nieuwe ontwikkelingen in competitie opzet en organisatie, maar
kijken natuurlijk ook uit
naar de wedstrijden van de
World Cup, die grotendeels live op de Nederlandse televisie te volgen
zullen
zijn.

Voor het volledige artikel
over het herstelplan:
Klik HIER
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Competitie 2015 - 2016
“Deelname voor de bekercompetitie was slechts 25%.”

Klik HIER om de
nieuwe brochure
Opleidingen 2015 te
downloaden

De komende weken gaan
wij in overleg met clubs en
de Commissie Gestructureerd Seizoen om hen de
plannen voor de competitie en de seizoenkalender
2015-2016 voor te leggen.
Met de Ereklasse wordt
gekeken naar een mogelijk
andere opzet van de competitie.
In de 1e en 2e Klassen
wordt het aantal teams uitgebreid van 10 naar 12,
waardoor een volledige
competitie van 22 wedstrijden ontstaat.

Dat is een goede ontwikkeling vanuit ons uitgangspunt
“zoveel mogelijk en zo lang
mogelijk rugby voor de
clubs in een seizoen”.
De Bekercompetitie maakt
zorgwekkende ontwikkelingen door, want veel te weinig clubs kiezen ervoor om
deel te nemen: Dit seizoen
was dat minder dan 25%!
Wij kiezen er daarom voor
om de Bekerrondes in
plaats van verspreid door
het seizoen te gaan aanbieden als compact blok direct

na de reguliere competitie,
dus 2e helft april / begin
mei. Met redelijk weer en
weinig gevaar van afgelasting zou dat een mooie periode moeten zijn voor
clubs om rugby en inkomsten door te zien lopen,
naast het behoud van
ruimte voor andere interne
evenementen.
We gaan zien of dit meer
animo oplevert voor de 30e
Bekerronde sinds de herstart in 1986: Dat zou toch
moeten met zo’n mooie
rugbytraditie zou je zeggen!

Breedtesportontwikkeling
NIEUW!! Regionale Roadshows en Rugby Development Days.

Planning roadshows:
Noord: 13 mei
Midden: 1 juni
Noord West: 8 juni
Oost: 7 september
Zuid 14 september
Zuid-West: 21 september
Studenten: 28 september

“…Rugby Ontwikkelingsdagen:
doel is groei in kwaliteit, know-how
en onderlinge afstemming…..”

Zoals eerder vermeld gaan
wij starten met regionale
“road-shows”.
Daarvoor nodigen wij clubs
in dezelfde regio uit om informatie te ontvangen over
manieren waarop de NRB
vanuit het Power Plan en
het project Get into
Rugby de clubs kan helpen in hun ontwikkeling, en
om onderling ervaringen
en tips te delen en samenwerkingsafspraken te maken.
Als eerste wordt de regio
Noord bezocht op 13 mei.
Wij roepen alle clubs in
Noord op aanwezig te zijn:

Wij gaan van start met een
project “Veilig Rugby Klimaat”, waarover de clubs
via een aparte berichtgeving binnenkort zullen worden geïnformeerd.
Tenslotte valt een nieuw interessant initiatief te vermelden:
Volgend seizoen gaan wij
op 3 tot 4 zaterdagen
“Rugby Development
Days” plannen.
In combinatie met jeugdverzameldagen en opleidingen
verwachten wij dan het
Technisch Kader (trainers/coaches en scheidsrechters) van Nederland op
verschillende locaties bij-

een om via clinics en workshops samen te werken
aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering rondom praktische
rugbythema’s als “set
piece / break down” etc.
Op die zaterdagen is er
geen seniorencompetitie.
Doel is groei in kwaliteit,
know-how en onderlinge
afstemming,
wat
ten
goede moet komen aan
het rugby in Nederland op
breedte- en topsportniveau.

Klik HIER voor meer info.
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ORANJE SELECTIES
Nederland U18 heeft in het Europese Kampioenschap afgelopen maand in Toulouse, Frankrijk haar plaats in Divisie A
bevestigd. De eerste wedstrijd tegen Roemenië ging gelijk op, beide teams hadden evenveel balbezit maar de wedstrijd speelde zich voornamelijk af op de helft van Oranje. Onze verdediging stond goed en ging de strijd aan met de
fysiek sterkere Roemenen. Helaas kwam Oranje met balbezit niet in hun spel, mede door de sterke druk van Roemenië. Zowel in de eerste als in de tweede helft drukte Roemenië twee maal een try. Drie daarvan werden geconverteerd
zodat de wedstrijd eindigde zonder een score van Oranje in 26-0.

Daarna kwam Oranje uit tegen Spanje dat maar net verloren had van de nummer 2, België. Ook hier kwam het team niet
helemaal tot zijn recht en moesten onze jongens zonder een try te scoren hun meerdere erkennen. Gaandeweg ging het
team wel beter draaien hetgeen tot uiting kwam in de laatste wedstrijd tegen Zweden. Oranje stuurde Zweden naar huis met
een score van 46-8 waarbij Oranje liet zien dat de duidelijk thuis horen in de U18 Division A. Proficiat!

Woensdagavond 8 april jl speelde Oranje U17 een aantrekkelijke wedstrijd tegen Wales U16 en won met 24-15. Ruim 300
toeschouwers waren naar Amsterdam gekomen om deze eerste interland van Nederland U17 te beleven.
Nederland nam direct het initiatief in de eerste helft en liet met vlagen snel en attractief rugby zien. Wales kon weinig inbrengen tegen onze fysiek sterke voorwaartsen . Dit resulteerde in een ruststand van 17-3.
In de tweede helft kwam Wales sterk terug en de stand werd 17-15 met nog 20 minuten te gaan. Met een sterk slotoffensief
liet Nederland zien duidelijk de betere ploeg te zijn en dit resulteerde in een prachtige try en een eindstand van 24-15.

NK MINI’S
Op 11 April werd in Amersfoort gestreden om het Nationaal
Kampioenschap
van de Mini’s. Hoewel het
weer niet erg meehielp
was het een uitstekend georganiseerde dag met 16
deelnemende teams, een
jeugdjournaal
reportage
en met als winnaar de
Dukes uit Den Bosch.
Tijdens de finale in heftige
regen werd gestreden

tegen de mini’s uit Den
Haag.
De Dukes waren erg geconcentreerd en alert en
wachten hun kans af. Ze
gaven veel druk zodat Den
Haag niet in hun spel konden komen. Na een fantastische aanval waarbij nagenoeg het gehele team
betrokken was gingen de
Dukes aan de leiding.

Deze voorsprong werd niet
meer uit handen gegeven.
Alle spelers verdienen een
groot compliment voor hun
inzet, de teamgeest en het
uitmuntende spel wat getoond
is.
Over 6 jaar hopen we
meerdere van deze talenten terug te vinden in de
Oranje U18 selectie.
.
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NK MINI’S & PUBLICITEIT
Zaterdag 2 mei
Hilversum – Dukes
Strijd om het
landskampioenschap
seizoen 2014 – 2015
Strijd om de plate:
LRC DIOK–RC Waterland

DHL Rugby Challenge: winnaar Jurre Kal

NRCA
Zaterdag 2 mei
aanvang
15.00 uur finale
13.00 uur plate

De jury heeft Jurre Kal van
RC Almere Bulldogs als
winnaar van de DHL
Rugby Challenge aangewezen vanwege zijn leuke,
originele en enthousiaste
video. Voor het filmpje kijk
HIER:
Jurre, van harte gefeliciteerd, jij gaat naar de wedstrijd Australië - Fiji tijdens
het WK Rugby 2015 in
Cardiff!

De wens van Roan van
Dam, een benjamin van
URC, ging onlangs in vervulling. Hij plaatste een
verzoek bij de BZT TVshow en mocht met het
Nederlands Rugby Team
mee trainen en kwam op
TV. Wil je meer weten?
Klik HIER
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