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Ben Jansen  
 

Dat was weer een mooi productief weekje zeg!  

De Mini’s kampioen! Contractonderhandelingen 
met Molly Malone, een TBM dag plus een 
jeugdkamp -en als klap op de vuurpijl namens ERC 
met Stefan Knap naar de skybox bij FC Twente. 
Wat wij daar gedaan hebben? Hopelijk kan ik jullie 
in een volgende nieuwsbrief daarover meer vertellen.  

De TBM dag was een groot succes! Mijn dank gaat 
uit naar alle mensen die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Het geeft je als voorzitter een trots gevoel 
als je ziet hoeveel leden en vrienden zich 
belangeloos inzetten om zo een dag tot een succes te 
maken. Meer over deze dag kunnen jullie lezen in 
het verslag van Tonny.  

Afgelopen zaterdag heb ik een fijn gesprek gehad 
met Lynda en Bart, de eigenaren van Molly Malone. 
Voor het 13e jaar op rij zijn -en blijven zij ERC’69 
trouw. Om dit te vieren gaan wij samen rugby kijken 
bij Molly’s, het eerste drankje krijg je aangeboden 
namens Lynda en Bart.  

Veel leesplezier allemaal, hopelijk volgende keer 
meer nieuws over de Skybox verhalen van Stefan en 
ondergetekende. 

Ben Jansen, voorzitter ERC’69  
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Ben Jansen 

NEW CONTRACT MOLLY MALONE!! 

Vrienden voor het leven, en dat mag gevierd worden! 

Molly Malone heeft voor het 13e jaar op rij haar 
contract met ERC’69 verlengd. Om dit te vieren 
nodigen wij iedereen uit samen de Autumn 
Internationals te kijken bij Molly Malone. 

Datum: zaterdag 12 november 

Tijd: 15:30 uur. 

Het eerste drankje wordt u aangeboden door Molly 
Malone! 

 

SAVE THE DATE(S) 
 
Sun 06/11/2022 17:00 - Rewatching Ire - RSA (@ 
Super Sunday) 

Fri 11/11/2022 20:00 - ERC'69 Halloween party! 

Sat 12/11/2022 15:30 - Watching autumn 
internationals (@ Molly Malone Irish Pub) 

Sat 26/11/2022 16:00 - Annual General Members 
Meeting 

Sat 26/11/2022 18:30 - Watching Autumn 
Internationals (after Annual Meeting) 

Fri 02/12/2022 19:30 - Rugby Mental Fit Closing 
Party 

Fri 16/12/2022 19:30 - ERC'69 Christmas 
Training & Party. 
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Wist u dat: 

• De afgelopen TBM dag onze club de enige was met zowel 2 teams 
Turven als 2 teams Benjamins? 

• Het aantal jeugdspelers in 10 jaar tijd gegroeid is van 5 naar 86 nu? 
• Het einde nog lang niet in zicht is? 
• Wij een nieuwe wedstrijdsecretaris hebben, Bram Oudman! 
• Bram naast een potje rugby spelen ook uitermate vakkundig een 

wedstrijd kan leiden als ref. 
• Hij letterlijk de ereklasse bestormt! (En wij daar heel trots op zijn!)  
• Wij momenteel een grote groep vrijwilligers hebben? 
• De vrijwilligers borrel bij Big Belly’s dit seizoen daarom bij voorbaat 

als memorabel wordt.  
• Wij graag nog 1 vacature z.s.m. ingevuld zien: een vrijwilligers 

coördinator? 
• Onze penningmeester (Oscar) zijn laatste seizoen in gaat?  
• Wij het fijn vinden als iemand een jaartje met Oscar mee loopt zodat 

hij of zij in een gespreid bedje terecht komt? 
• Wij bereikbaar zijn via bestuur@erc69.nl of voorzitter@erc69.nl  

 

     

Eddie Brouwer 
 

D e  M in i ’s  w o r d e n  g r o o t !  
Hebben ze eindelijk die pot met pindakaas gevonden…?   

Zaterdagochtend 29-10-2022, gespannen 
koppies op het terrein van de ERC’69.  
Vandaag staat, naast het jeugdkamp later die 
dag,  de TBM-dag voor de deur.  Anders dan 
anders spelen de mini’s  vandaag in een twee 
poule systeem, waardoor er ook echt 
gestreden kan worden om de winst van het 
toernooi.  

De eerste wedstrijd spelen we tegen de 
Dragons. De mini’s beginnen goed aan de 
wedstrijd, er wordt goed samen gespeeld, er 
wordt steeds  geprobeerd de hele lijn uit te 
spelen en op die manier gebruik te maken van 
de ruimtes in het veld. Dit lukt bij vlagen heel 
goed eind resultaat: 6-3 winst! 

Er begint besef in de ploeg te komen, dat 
wanneer we de volgende wedstrijd zouden 
winnen, we in de finale staan. De spelers 
hebben zin in de volgende pot tegen 
Groningen! 

Vol goede moed en goede bedoelingen staan 
onze mannen aan de aftrap. Echter, 
Groningen vliegt uit de start blokken en zet 
onze mannen in no-time op een 4-0 
achterstand. We hebben moeite met tackelen 
en de bal naar elkaar spelen blijkt ook lastig. 
In de rust worden we ook nog eens 
geconfronteerd met blessureleed en komen 
we eigenlijk een speler tekort. Een sportief 
Groningen is bereid een speler aan ons uit 
lenen waardoor de wedstrijd 12 tegen 12 kan 
worden uitgespeeld. Dit blijkt een gouden 
greep! Onze gastspeler is niet van plan zijn 
eigen team te sparen en maakt 2 try’s ! het 
geloof komt terug in de ploeg en de mannen  
gaan ervoor! Goede tackles, goed 
samenwerken en een paar fantastische 
Individuele acties brengen ons de winst 5-4! 
We gaan naar de finale!!  

De euforie is groot, maar wordt al snel wat 
getemperd als bekend wordt dat andere 
finalist onze ‘angstgegner” Zwolle is. We zijn 
Zwolle dit seizoen al meerdere keren tegen 
gekomen en moesten steeds het onderspit 
delven. De druk is dus groot, thuis voor eigen 
publiek een heuse finale tegen Zwolle. We 
maken een strijdplan en spreken af dat we 
deze wedstrijd alles geven! Onze spelers 
beginnen goed en geconcentreerd aan de 
wedstrijd, die lang gelijk op gaat. In de rust 
zijn we het er over eens, het strijdplan lijkt te 
werken. We voelen dat we sterker zijn, we 
winnen alle scrums en ook alle line-outs zijn 
voor ons. Uiteindelijk breken we de ban in 
2de helft en lopen uit naar een 7-5 eindstand! 
Kampioenen!! Vol trots gaan de heren (en 
dame!) aan een broodje knakworst, een betere 
start van het jeugdkamp hadden ze zich niet 
kunnen wensen! 
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De winnaars van de HAGELSLAGCUP 2022 
 
Tonny Ter Braak 
 

Slaaptekort vs. Onmeunig veel LOL 

Jeugdkampen en  het TBM toernooi 
 
We hebben met ERC een fantastisch jeugdrugbyweekend gehad voor de TBM en de Cubs.  
 
De Cubs hebben op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober een kamp gehad bij de Meene in 
Haaksbergen. Dit begon met friet en hamburgers, daarna een pubquiz met aansluitend een 
kampvuur en weinig – heel weinig slaap. Na toch wel 1 a 2 uurtjes slaap werden de activiteiten 
op zaterdagochtend hervat met een ontbijt en het 2de deel van de pubquiz. Daarna lekker 
opruimen, spullen inpakken en de TBM opvangen. 
 
De TBM hebben zaterdagochtend in Enschede eerst een toernooi gedraaid met alle andere 
clubs uit de regio. Daarnaast waren Gelre en Groningen ook nog met hun mini’s aanwezig. 
Onze Mini’s hebben het fantastisch gedaan en hebben de finale gehaald en ook gewonnen!! 
 
Na de wedstrijden een broodje knak en zorgen dat ze z.s.m. in Haaksbergen bij de Meene 
aankwamen voor hun kamp.  
 
Dat begon met het eerste deel van het zeslandentoernooi. Deelnemers waren Italië, Schotland, 
Engeland, Frankrijk, Ierland en Wales. Er werd gestreden om de Hagelslagcup door 
wedstrijdjes tegen elkaar te spelen in verschillende onderdelen, waaronder Sumoworstelen etc. 
 
Ook hier werd s’avonds friet en hamburgers gegeten, hierna werd het kampvuur aangestoken 
waarbij alle teams eerst een ronde over de camping deden (breaklight speurtocht), waarna ze 
marshmellows kregen om boven het vuur te houden. 
 
De Turven lagen om 09.00 in bed en sliepen om 12.00 nog niet. De Benjamins hetzelfde, maar 
dan later en de Mini’s nog later. Die moesten s’nachts nog even uitgelaten worden om slaap te 
krijgen. 
 
S’ochtends om 06.00 (wintertijd) brak de hel alweer los en was iedereen wakker, om 07.30 
ontbijten. Na het ontbijt werd er met de 6 landen moordenaartje gespeeld, waardoor er een 
eindstand gemaakt kon worden voor de Hagelslagcup. Tussendoor nog lekker een uur 
gewandeld rondom de Schotse Hooglanders op het Witteveen. 
 
Toen was het tijd voor het uitreiken van de Hagelslagcup. Er waren 3 spelletjes Levend 
Boter/Kaas/Eieren nodig om de winnaar te bepalen tussen Italië en Frankrijk. Uiteindelijk ging 
Frankrijk er met de felbegeerde Cup vandoor.  
 
Kortom – Topweekend!! 
 
Zonder alle coaches, scheidsrechters, barvrijwilligers, taartenbakkers, kampbegeleiders, 
organisatoren etc. was dit niet gelukt. 
 
Iedereen die geholpen heeft, ontzettend bedankt!! Het bewijs is maar weer eens geleverd – vele 
handen maken licht werk. 
 
Groeten, 
Tonny 
   

Hier is nog ruimte vooor uw reclame… 
voorzitter@erc69.nl 
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