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Beste Rugby vrienden,
World Rugby laat zien positief te kijken naar het
Nederlandse damesprogramma. De Ladies 7s
ontvingen een uitnodiging voor deelname aan de
World Rugby Women’s Sevens Series in Langford,
Canada. Dit is de 5e leg van het circuit en wordt
gespeeld op 27 en 28 mei 2017. Daarnaast hebben
meerdere Ladies 7s speelsters, de afgelopen maand,
hun kwaliteiten laten zien door mee te spelen in
verscheidene Sevens toernooien op uitnodiging
van de invitatieteams Rugby Ecosse Feminin en Mo
Sista’s. Beide toernooien zijn winnend afgesloten en
onze dames hadden daar een belangrijke bijdrage
aan.

De winter begint nu echt door te komen.
Een periode van koud en guur weer.
Hiermee treedt dan ook de winterstop in.
De laatste wedstrijden voor de winterstop
worden gespeeld op 18 december en op 15
januari beginnen de eerste wedstrijden
(inhaalwedstrijden) van 2017.
De Heren XV hebben ook hun 2e wedstrijd
gewonnen in de European Trophy Poule. Op 19
november werd aangetreden tegen Moldavië. Op
papier een zeer sterke en geduchte tegenstander
maar op het NRCA werd door snel en aanvallend
spel ruimschoots gewonnen. De eindscore 44-17
in het voordeel van Oranje. Voorafgaand aan de
wedstrijd speelden de Heren XV U18 en U20 een
vriendschappelijke oefenwedstrijd tegen Polen
en ook deze wedstrijden werden gewonnen.
Een belangrijke graadmeter voor de opkomende
EK’s voor deze teams. Ook waren er tijdens deze
wedstrijd een aantal jonge scheidsrechters in
spe aanwezig die de wedstrijd analyseerde en
na de wedstrijd vragen konden stellen aan de
internationale scheidsrechter van de wedstrijd
Sam Grove-White. Rugby Nederland wil dat de
bijzondere rugbycultuur versterkt wordt en goede
scheidsrechters blijven opleiden is daarvoor
essentieel. Deze dag liet zien dat dat met veel
plezier gepaard kan gaan.

Ook de tweede serie van de Rugby Development
Dagen hebben succesvol plaatsgevonden. Op bijna
alle locaties waren er weer veel deelnemers. De
derde editie vind al weer plaats op 14 januari 2017.
Rugby Nederland ondersteund ook mooie
initiatieven binnen de sport. RUGBY. tijdschrift
is een dergelijk initiatief. In 12 maanden is RUGBY.
tijdschrift uitgegroeid van een klein idee naar een
volwassen blad voor de Nederlandse rugbywereld.
Zij kunnen alle hulp en nieuwe abonnees gebruiken
dus word allen lid en help dit blad ook in 2017 voort
te bestaan.
Het bondsbureau is gesloten tussen Kerst en Oud &
Nieuw.

Afgelopen 5 december maakte NOC*NSF de
Topsportagenda 2017+ bekend. Iedere vier jaar
wordt de Topsportagenda opnieuw opgemaakt
en geeft de richting van NOC*NSF aan omtrent
de topsportprogramma’s en de verdeling van
de financiële middelen aan deze programma’s
en bonden. NOC*NSF heeft Rugby Nederland
laten weten dat het Ladies 7s programma niet
langer binnen de topsportfocus valt en dat het
budget verminderd zal worden. NOC*NSF is wel
positief over het strategisch plan van het Ladies 7s
programma welke is gepresenteerd door Head High
Performance Dames Sascha Werlich. Ook

Met vriendelijke groet,
Andrew Meredith
Directeur, Rugby Nederland

ANDREW MEREDITH

Directeur, Rugby Nederland
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De Heren XV zijn hun campagne in de
European Trophy Poule 2016 – 2017 goed
begonnen.
De eerste wedstrijd werd al gewonnen van Oekraïne
met 54-12 en ook de tweede wedstijd van het
seizoen werd overtuigend gewonnen van Moldavië.
Zaterdag 19 November speelde het Oranje team
deze wedstrijd tegen Moldavië (tevens voor de WKkwalificatie).

Voorafgaand aan deze wedstrijd speelden de
Heren XV U20 en U18 beide een vriendschappelijke
oefenwedstrijd tegen Polen U20 en U18. Beide
wedstrijden werden gewonnen en laat nogmaals
zien dat de toekomst van Rugby Nederland er
positief uit ziet.

De wedstrijdstrategie was duidelijk. Snel oplopen in
de verdediging en laag tacklen, aanvallend vanuit
de backs waar de kracht ligt van Nederland met
snelle en behendige centres zoals Rik Roovers en
David Weersma en sterke finishers zoals Sep Visser
en Josh Gascoigne. De tactiek bleek te werken
en Nederland stond al snel op een voorsprong.
Uiteindelijk werd de score 44-17 in het voordeel van
de Nederland Heren XV. Een geweldig resultaat voor
bondscoach Gareth Gilbert en zijn mannen.

De volgende wedstrijd van onze Heren XV is tegen
Portugal en zal 4 maart volgend jaar worden
gespeeld. Portugal won hun wedstrijd tegen
Zwitserland met soortgelijk spel als dat van
Nederland. Dit belooft dus een zeer spannende
wedstrijd te worden.
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DAMES
Het einde van het jaar is zowel een moment
van bezinning en evaluatie van afgelopen
periode als vooruit kijken naar de toekomst.
Omdat 2016 ook de afsluiting was van de
Olympische cyclus hebben we als dames programma
terug gekeken naar de 4 jaar van het Olympische
dames VII programma.

In de afgelopen periode hebben zes Ladies 7s
speelsters deelgenomen aan de International
Women Open Dubai 7s. De Nederlandse rugbysters
waren voor dit toernooi door Movember
uitgenodigd om voor het Movember invitatieteam
‘Mo Sistas’ uit te komen. En met succes! ‘Mo Sistas’,
dat verder bestond uit een aantal Nederlandse 15s
speelsters en één Engelse international, sloot het
toernooi winnend af.

De focus is altijd geweest op een medaille op de
Olympische Spelen en als je je dan niet kwalificeert
is het heel makkelijk om te concluderen dat het een
totaal mislukt project geweest is. Niets is echter
minder waar!
In de afgelopen 4 jaar zijn we gegroeid van 18
speelsters in het programma, waarvan één U18,
naar 67 speelsters in het programma waarvan 17
High Potentials in de leeftijd van 13 – 21 jaar.
Er is een Super 60 Sevens competitie opgezet,
Meisjes 10’s dagen tijdens de RDD waar gemiddeld
50 meisjes aan deelnemen, en een leden groei van
200% bij de leeftijd 12-18 jaar. De speelsters van het
Sevens programma spelen weer XV voor hun club
en voor het Nederlands team.

Tevens waren er meerdere Ladies 7s speelsters
uitgenodigd door Rugby Ecosse om deel te nemen
aan de Flow Rugby World 7s op Barbados. Ook dit
team sloot het toernooi winnend af door met 17-12
te winnen van de Howlers, een invitatie team met 4
Canadese internationals.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van
verandering. Onderdeel daarvan was een wisseling
van de staf voor zowel het dames VII als dames XV
programma. Er kwam een Head High Performance
Dames die zowel de rol van coach van alle dames
programma’s vervult, als de technische zaken voor
de dames.
Per 1 september is gestart met het dagelijks
aanbieden van centrale trainingen voor speelsters
vanaf 16 jaar. Hiermee heeft de samenwerking met
het NTC jongens nog meer vorm gekregen.
Ondanks deze veranderingen is er verschillende
malen goed gepresteerd
Amsterdam 7’s
: 2e met o.a. winst op China
EK Kazan		
: 6e met o.a. een close game
			
tegen Spanje (17-22 verlies)
			
en winst tegen Portugal
EK Brive		
: Plate door winst tegen
			
Spanje en GB2
EK XV			
: 2e met o.a. winst tegen
			 Rusland
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De dames XV hebben zich helaas niet weten te
plaatsen voor het WK XV volgend jaar in Ierland. Wel
hebben ze zich op de kaart weten te zetten door
onder andere te winnen van Rusland, en een goede
finale te spelen tegen Spanje. Spanje heeft zich
uiteindelijk geplaatst voor het WK door tweemaal
te winnen van Schotland, het als laatst gerankte
six-nations land.
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Op 5 december heeft NOC*NSF de Topsportagenda
voor 2017+ gepubliceerd. Iedere vier jaar wordt de
Topsportagenda opnieuw opgemaakt en geeft de
richting van NOC*NSF aan de topsportprogramma’s
en de verdeling van de financiële middelen aan
deze programma’s en bonden. NOC*NSF heeft
Rugby Nederland laten weten dat het Ladies 7s
programma niet langer binnen de topsportfocus
valt en dat het budget verminderd zal worden.
NOC*NSF is wel positief over het strategisch
plan van het Ladies 7s programma welke is
gepresenteerd door Head High Performance Dames
Sascha Werlich. “We zijn verder dan vier jaar geleden
en dat wordt door NOC*NSF beaamd,” aldus Werlich.
En niet alleen door NOC*NSF. De Ladies 7s zijn
uitgenodigd door World Rugby om deel te nemen
aan de Women’s Sevens Series in het Canadese
Langford. De speelronde in Langford betreft de
vijfde speelronde in het totaal van zes Women’s
Sevens Series legs. Nederland completeert het
deelnemersveld dat, met de elf core-teams, op
een totaal van twaalf deelnemende landen komt.

Sascha is verheugd met de uitnodiging van World
Rugby: “De elf core-teams in de Series zijn de beste
landen van de wereld. We krijgen de mogelijkheid
om te laten zien wat we kunnen en onszelf te
testen tegen deze landen.”
Met de teruglopende budgetten vanuit NOC*NSF
wordt het creëren van goede wedstrijdmomenten
lastiger voor het programma. “We hebben geen geld
om zomaar even naar Canada te vliegen om een
goed toernooi te spelen. Doordat de kosten volledig
worden vergoed door World Rugby hebben we toch
de mogelijkheid om onszelf te meten met de beste
landen van de wereld.”
Het doel voor 2017 is doorbouwen op de ingezette
weg, we hebben een goed pathway voor jonge
speelsters die het talent en de wil hebben ooit
voor ons land uit te komen, in zowel VII als XV. We
werken betere samen met de andere nationale
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programma’s bij rugby Nederland, we werken meer
samen met de academies en onze contacten met
clubs en trainers van de speelsters is verbeterd.
Volgend jaar hopen we meer events als super 60
en meisjes 10’s dagen bij de clubs te organiseren
zodat we nog zichtbaarder worden in het land. Met
de dames XV hopen we oefeninterland ’s te spelen
tegen teams die naar het WK gaan. Met het dames
VII programma willen we ons plaatsen voor het
WK VII in 2018 en als core team terug de Women’s
Sevens World Series in.

Korting op uw zorgverzekering via
Rugby Nederland

Profiteer van collectief voordeel via Rugby Nederland. Met onze basisverzekering en
verschillende aanvullende (tandarts)verzekeringen, kiest u eenvoudig de zorgverzekering
die bij u past.

7,5% korting

op uw basisverzekering

10% korting
op uw aanvullende
verzekering

10% korting

op uw tandartsverzekering

Meer voordeel:
•
•
•
•

Gratis het pakket Extra Aanvullend Sport bij een aanvullende verzekering
Wij maken het u graag gemakkelijk. In Mijn Zilveren Kruis regelt u al uw zorgzaken online
De persoonlijke Zorgcoach beantwoordt al uw zorgvragen
De beste zorgverzekering voor sporters volgens sportzorg.nl
sportzorg.nl

Bereken uw persoonlijke premie.
zk.nl/rugbynederland
Ga naar zk.nl/rugbynederland
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RICHTLIJNEN NIEUWE
RUGBYSCHOENEN
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
rugbyschoenen maken het soms lastig om
te bepalen of de rugbyschoenen wel of niet
geoorloofd zijn op een rugbyveld.
De regels van World Rugby over rugbyschoenen
lijken gedateerd te zijn. Daarom hanteert Rugby
Nederland enkele richtlijnen die onlangs de RFU
heeft uitgevaardigd over met name de nieuwe
rugbyschoenen, bijvoorbeeld de blades. Gezond
verstand zegt natuurlijk dat de schoenen geen
scherpe randen of uitsteeksels mogen hebben. Als
we deze richtlijn hanteren, dan hebben we al het
belangrijkste uitgangspunt vastgesteld.

Enkele aanvullende opmerkingen:
De omschrijvingen van World Rugby over de
metalen noppen (Regulation 12) blijft gewoon
van kracht.
• Bij sommige blades (zie foto) zien we op de
punt van de schoen bij de tenen een enkele nop
zitten. Dit is NIET toegestaan.
• De zogenaamde keurmerken van fabrikanten
zijn NIET geldig. De scheidsrechter heeft
altijd de bevoegdheid om rugbyschoenen te
verbieden.
• De eindverantwoordelijkheid voor het dragen
van veilige rugbyschoenen ligt altijd bij de
speler.

•

REGIONALE INDELERS VOOR
ARBITRAGE
Al enige tijd liep het traject om op arbitragegebied
te gaan regionaliseren. Om deze regionalisering
tot stand te brengen hebben we in vier regio’s, bij
wijze van pilot, vrijwilligers bereid gevonden om de
taak tot regionale indeler van scheidsrechters op
zich te nemen. Zij zullen na de winterstop de eerste
stappen gaan zetten in het proces: contact leggen
met de verenigingen en scheidsrechters, verder
inventariseren, implementeren en indien mogelijk
indelen.
Er zijn verschillende redenen om in te zetten op
regionale arbitrage:
1. Scheidsrechters hebben op dit moment twee
keuzes; in clubverband of op landelijk niveau
fluiten. Door de regionale indeling wordt
een belangrijke tussenstap gecreëerd in het
pathway voor een scheidsrechter. De overgang
is minder groot.
2. Op regionaal niveau is er ook behoefte aan
onafhankelijke scheidsrechters.
3. Lokale initiatieven zoals een
scheidsrechterbijeenkomst kunnen makkelijker
lNDELIJKE INDELER
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Die vier indelers zijn:
Mireya Dijkstra voor de regio Noord:
indelernoord@gmail.com
Placido Lara voor de regio Midden –
indelermidden@gmail.com
Ap van Kersbergen voor de regio Zuid-West –
indelerzuidwest@gmail.com
Bram Hanegraaf voor de regio Zuid –
indelerzuid@rugby.nl
In sommige regio’s is er al een opzet die door de
regionale clubs is omarmd, bijvoorbeeld in Noord.
Andere regio’s hebben informeel al het een en ander
gedaan (Middden en Zuid-West). En de regio Zuid is

REGIONALE INDELER

heren t/m tweede klasse

heren derde klasse en lager

jeugd colts cup

jeugd colts plate en lager

dames ereklasse
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4.

worden opgezet. De lijnen en de afstanden zijn
korter.
Er komen steeds meer scheidsrechters bij.
Door de opleidingen te regionaliseren en
de organisatie in handen te geven van de
regionale indeler is er voor de clubs slechts
één aanspreekpunt, want de communicatie
aanzienlijk vereenvoudigt.

dames 1e klasse en lager

DOOR DE CLUB IN TE DELEN
turven, benjamins en mini’s

Regionaal ingedeelde scheidsrechters tellen mee
in de boekhouding van onze competitieleider. Dit
betekent in de praktijk dus minder boetes.

te zijn, na evaluatie van de vier pilots.
Namens het bestuur zal Annelies Acda de regionale
indeling monitoren met de betrokkenen samen.

Onze competitieleider Jos Roovers is nu druk
bezig om ook de regionale indelingen in het
ledenadministratieprogramma erugby te
verwerken. We hopen volgend seizoen operationeel

Indien er vanuit de regio’s Noord West en Oost
vrijwilligers zijn die ook deze taak op zich willen
nemen of meer informatie wensen, dan kunt U zich
wenden tot
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PILOT JONGE REFEREES TIJDENS
INTERLAND NEDERLAND TEGEN
MOLDAVIË GROOT SUCCES!
“When the players get tired, you need to be
at the top of your game as a referee”, “there
are so many things we can do to prevent
penalties” en “I am 24 years old and I am
one of the few full time professional rugby
referees in Scotland”.
Zomaar een paar quotes van internationale rugby
scheidsrechter Sam Grove-White. De aanleiding
was een middag waarbij 12 kinderen met een
scheidsrechters diploma (of de ambitie om die te
halen) uitgenodigd waren door Rugby Nederland
om de wedstrijd van Nederland tegen Moldavië
te analyseren. Begeleid door enthousiaste
scheidsrechters Mireya Dijkstra, Koen Maaijen,
Michael Assman en Jonathan Clarke bogen de
jongeren zich over de begeleiding van tackles en
rucks en volgden de beslissingen van de refs uit
Schotland nauwkeurig.
Na afloop van de met 44-17 gewonnen wedstrijd
kregen de aspirant scheidsrechters de gelegenheid
om de Schotse refs te bevragen. Er zaten wat
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pittige vragen tussen en de refs toonden zich onder
de indruk van de leergierigheid van de Nederlandse
jeugd. Ook de captain van het Nederlands team, Rik
Roovers, kwam even langs om de jongeren een hart
onder de riem te steken. “Een goede ref maakt de
wedstrijd leuker. Blijf je best doen, dan komen we
elkaar zeker tegen.”
Namens Rugby Nederland kregen alle kids een
certificaat en hun eerste scheidsrechterfluit (een
ware Rolls-Royce onder de fluitjes) aangeboden;
ontwikkeld én overhandigd door Mireya Dijkstra.
Het is belangrijk dat talent wordt herkend, of je nou
speler bent, of scheidsrechter wil worden. Rugby
Nederland wil dat de bijzondere rugbycultuur waar
mogelijk versterkt wordt en goede scheidsrechters
blijven opleiden is daarvoor essentieel. Deze dag liet
zien dat dat met veel plezier gepaard kan gaan. Een
zeer groot dank gaat uit naar de vrijwilligers Mireya
Dijkstra, Annelies Acda, Carla Dunning, Liam Wright,
Rutger Van Faassen, Michael Assman, Koen Maaijen
en Jonathan Clark voor een fantastische dag.
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EVENEMENTEN AGENDA
Hieronder staan de belangrijkste evenementen voor de aankomende maanden. De dikgedrukte
evenementen zijn thuiswedstrijden van onze nationale selecties.
07-01-2017			

Nieuwjaarsreceptie inc Heren XV Oud vs Jong – Hilversum 14:30

18-02-2017/19-02-2017		

Ladies 7s – Internationaal Dames 7s toernooi in Okinawa, Japan

14-01-2017			
04-03-2017 			

11-03-2017 			
18-03-2017 			

25-03-2017 			
25-03-2017/ 02-04-2017
06-04-2017/ 16-04-2017

11-04-2017 			

22-04-2017			

Rugby Development Dag 3 – Landelijk

Nederland Heren XV vs Portugal XV - Amsterdam 15.00 uur
Rugby Development Dag 4 - Landelijk

Nederland Heren XV vs Zwitserland XV - Amsterdam 15.00 uur
Bondsdag 3 – Landelijk

Heren XV U20 – EK in Boekarest, Roemenië
Heren XV U18 – EK in Bretagne, Frankrijk

Polen XV vs Nederland Heren XV - Warschau, Polen
Rugby Development Dag 5 - Landelijk
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