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Door: Tonny Ter Braak

Rugby World Cup 2023!

Ja, dit jaar is het weer zover. Na de voorgaande 
edities in 2015 (Engeland) en 2019 (Japan) is er dit 
jaar weer een WK Rugby in Europa. In Frankrijk!

Het voordeel hiervan is dat er normale uitzendtijden 
zijn en dat we de kans hebben om weer veel mensen 
te bereiken. In 2015 hebben we het effect hiervan 
kunnen zien. Veel nieuwe leden (vooral jeugd). De 
bedoeling is om dat dit jaar weer te bereiken.

We willen deze maand (feb) starten met een WK-
commissie. Eerst een paar brainstormsessies om te 
komen tot ideeën en aanpak vanuit EC’69. 
Vervolgens het voorbereiden en uitvoeren van de 
bedachte acties.

Hierbij kun je denken aan bijv:

Hiervoor zoek ik een 4/5-tal personen. Bijv 2 jeugd, 
2 senioren en een MAR-lid en ouders van leden. 
Maar als een ouder jeugdlid (CJC) zich hiervoor 
interesseert dan kan dat uiteraard ook. Meld je even 
aan bij mij.

Groeten,
Tonny

Door: Frank Boeijen

Tweestromenland

Stil
Ik hoor een stem
Stil

Heel zacht

Heel zwak
Wie weet
Of het leeft
Wie weet

Het is al zo lang
Zo koud
Zo diep
Een kleine kans

Stil
Ik hoor een stem
Stil

Zo zacht
Zo zwak

Ik houd haar
Hand vast

Door: Ben Jansen

Nu kan ik soms best een emotioneel ventje zijn en 
of dit goed danwel slecht is laat ik in het midden. 
Maar even samen stil staan bij de ramp in Turkije en 
Syrië kan geen kwaad. Goed Goan!

* Posters hangen op specifieke plekken
* Samenwerking zoeken met de bond
en/of andere clubs in de regio
* Infopakketten uitdelen bij
scholen /evenementen etc
* Social media aandacht
* Clubhuis openstellen om
alle wedstrijden te kunnen zien
* Sponsoren betrekken
* Groot eindfeest tijdens de finale
* Etc etc etc



Maart Masterclasses

Je ziet ze iedere dinsdagavond weer staan langs de kant van de trainingsvelden: ouders van 
trainende kinderen. En iedereen die hen gadeslaat kan haast niet anders dan concluderen dat het 
gezelligheid troef is in deze club van fijne mensen. En toch… mist er iets. Of beter gezegd 
misschien; er is iets wat er niet hoeft te zijn. Er waart vaak iets rond: een prangende vraag, een 
knagend vermoeden, een onduidelijkheidje. Klokken zonder klepels.
Het idee is om daar wat aan te gaan doen. In de maand maart, samenvallend met de laatste 
zeslandentoernooiwedstrijdronden gaan we op de club, tijdens de trainingen van de jongste 
lieden, zullen er een aantal masterclasses worden georganiseerd. Masterclasses in het 
geïnteresseerd zijn in rugby. Het doel van de bijeenkomsten is niet zozeer om ouders en andere 
geïnteresseerden slinks het veld op te krijgen als spelers of officials (al mag dat natuurlijk wel), 
maar om het spel en de wondere wereld om het rugby nader te introduceren.
De ruwe planning is ongeveer als volgt:
7 maart: introductie in rugby, de geschiedenis en het doel van het spel.
14 maart: spelregels
21 maart: de club, rugby in Nederland, en wat er nog was blijven liggen.
De eerste bijeenkomst zal geheel binnenshuis plaatsvinden, en de keren daarna zullen we, 
afhankelijk van het weer, ook een paar dingetjes op het gras doen. We sluiten af, op 28 maart, met 
een training volgens het mixed ability rugbyprincipe, maar daar gaan we het de week daarvoor 
nog wel over hebben.

Het allerbelangrijkste is het overbrengen van het plezier in het spel, dus het zal vooral leuk 
worden. Aanmelden hoeft op zich niet, maar mag wel (nick@denuijl.com). Ik zal dan eens gaan 
vragen bij het bestuur of er een bakje koffie bij de bijeenkomsten kan.

Tot 7 maart,
Nick.



De eerste Nederlandse gele kaart

Bij het aanmelden voor het kersttrainingsborrelfeestje werd gevraagd om een uniek wetenswaardigheidje. Ik had daarbij 
aangegeven dat ik (waarschijnlijk) de eerste Nederlandse speler was die ooit een gele kaart heeft gekregen. Nou was ik zelf 
verhinderd om aanwezig te zijn bij de fijne partij, maar ik begreep dat het feitje wel aan de orde was gekomen, want mijn 
zoon vroeg mij er later naar.
Dat deed mij denken dat het wellicht wel aardig was om deze voetnoot in de Nederlandse rugbygeschiedenis wat verder te 
detailleren in de nieuwsbrief. Bij deze dus.
Gele en rode kaarten zijn relatief nieuw in het rugby. Ze werden pas ingevoerd in 1999. Voor die tijd kon een speler, als hij 
(of zij) zich enorm misdroeg wel door de scheidsrechter weg gestuurd worden, maar dit was (en is gelukkig) een 
zeldzaamheid. Er was echter geen officiële sanctie vergelijkbaar met de huidige gele kaart, waarbij een speler de tijd wordt 
gegeven om even over zijn (of haar) zonden na te denken voordat hij (of zij) verder mag spelen.
Het idee om gele kaarten in te voeren ontstond ongeveer met de introductie van het professionele rugby (1995). Dit soort 
van grote veranderingen in regels worden doorgaans niet zomaar ingevoerd, maar eerst uitgeprobeerd in lokale competities. 
De gele (en rode) kaarten werden uitgeprobeerd in de Amerikaanse competitie. Wij in Europa waren ons daarvan natuurlijk 
niet bewust. En waarom zouden we ook; Amerika is ver weg (en in de vorige eeuw nog een stuk verder weg dan 
tegenwoordig).
In 1997 zou Amerika voor de Hilversumse rugbyclub echter een stuk dichterbij komen, want wij gingen dat jaar op tour 
naar Washington om daar een toernooi te spelen. Het toernooi werd gespeeld op een luchtmachtbasis ter gelegenheid van 
Saint Patrick’s day.
Rugby in Amerika bleek toch wat anders te zijn dan rugby in Nederland. Om te beginnen waren de meeste voorwaartsen een 
stuk groter dan die in Nederland. Veel van die spelers hadden een achtergrond in American Football en wie die sport een 
beetje volgt, weet dat met name tacklen daar een stukje losser wordt geïnterpreteerd dan hier.
Dat was dus even wennen in de eerste wedstrijd. Gelukkig vonden we al snel een oplossing in het feit dat wij een stuk 
balvaardiger bleken dan de meeste Amerikaanse voorwaartsen en ook een stuk fitter. Overschakelend naar een spel met veel 
rennen en offloads, wonnen we de eerste wedstrijd.
Het was dus wel duidelijk wat we gingen doen in de tweede wedstrijd. De bal kwam vanaf de aftrap op mij. Ik ving de bal en 
speelde die af op een derde rijer die van achter mij op kwam lopen. Ik stond zo zeer tevreden over mijn balletje te kijken 
naar de manier waarop wij direct het tempo in de wedstrijd hoog maakte, toen ik alsnog (in mijn herinnering na een 
seconde of vijf) kneiterhard “getackled” werd door een prop van een kilootje of 400 (weer: in mijn herinnering). Het was 
eigenlijk niet echt een tackle, meer een soort van afketsen op, en het was in ieder geval te laat.
Ik deed daarop direct wat iedere speler in Europa op dat moment zou hebben gedaan; ik corrigeerde de onverlaat met een 
mep. Dat werd gezien door de scheidsrechter die onmiddellijk floot. Dat op zich was al ietwat verbazingwekkend, want dat 
was in Nederland waarschijnlijk niet gebeurd (daar zou ik doorgaans bij de eerstvolgende scrum vermanend zijn 
toegesproken), maar wat daarna gebeurde was nog veel bizarrer; ik kreeg een gele kaart.
Ik, en niemand van Hilversum, had nog nooit een gele kaart op een rugbyveld gezien. Wij kenden gele kaarten immers 
alleen van het voetbal en in die sport had ik dan uitgebreid moeten klagen tegen de scheidsrechter, met nog wat 
handgebaren en hoofdschudden erbij. Maar dit was rugby, dus ik hield mijn mond en liep tien meter achteruit om mij weer 
op te stellen.
Dat bleek niet de bedoeling en mij werd door de scheidrechter en de aanvoerder van de Amerikanen duidelijk gemaakt dat 
ik het veld diende te verlaten. Allemaal heel vreemd. Zo hard was het klapje nou ook weer niet geweest en de tackle was toch 
duidelijk te laat. Nog vreemder was dat ik na tien minuten het veld weer in mocht. 
Heel verwarrend allemaal, en het werd eigenlijk pas duidelijk twee jaar later toen de gele kaart wereldwijd werd ingevoerd.
Hoewel ik het niet zeker weet, heb ik dus het vermoeden dat ik de eerste Nederlandse speler ben die ooit een gele kaart heeft 
gekregen.

Voor de nationalisten onder ons: we wonnen het toernooi. De spelers die de naam van ons land hooghielden in de VS staan 
op de bijgaande foto. De onverlaat die de gele kaart kreeg staat tweede van links. Er staan nog wat meer Enschedese 
connecties op de foto: de zesde van links staand is Jimmy Barten, die meeging op tour naar Berlijn en vaak voor het DTO-
veteranenteam heeft gespeeld. De tweede van links zittend is Martijn Nagtegaal die toen studeerde in Enschede.

Nick.

Who's Afraid of Red, Yellow and Blue.....

Door: Nick den Uijl



Save the date 
Friday 17 Feb we'll be having our first Valentine Date/+1 Training!

Bring a date or a friend to training! We'll have a nice training together with everyone (starting at 20:00) and 
a good party after (starting at 21:30ish?). Level of rugby is not important. Having fun together is!
Please fill in this Google Forms, so we know who will join! 
https://forms.gle/TU3FbEDH5Ucj1wsF7

Don't forget to fill this one in! By the way this is the perfect first date opportunity. You can just show of your 
rugby skills and afterwards your dance skills 

Friday 17th February
ERC'69 Valentine Pubquiz
20:00 Start training
21:30 Start Pubquiz
Fee: 2,50 (only pin)

Ben Jansen
Stempel

https://forms.gle/TU3FbEDH5Ucj1wsF7


Save The Date - Ameland Beach Rugby Festival: 9-11 juni 2023

Ameland Beach Rugby Festival is met 7000 deelnemers het grootste beach rugby festival van Europa. 3 
dagen, 2 beach party’s, 2 grote feesttenten, kamperen in de duinen en Beach Rugby vormt dit de mix 
voor een te gek weekend op het strand van Ameland! ERC '69 is zoals elk jaar aanwezig met minimaal 
twee seniorenteams, misschien een damesteam en heel veel oud-spelers & supporters! Het Ameland 
weekend is een geweldig weekend voor jong & oud, spelers en niet-spelers. Op zaterdag organiseren we 
traditiegetrouw een hele gezellige gezamenlijke BBQ en er is uiteraard weer een fantastisch thema-feest. 
De senioren overnachten op de camping, de meeste oudgedienden verblijven in een hotel, huisje of 
appartement. 

Houd de ERC Facebook-groep en de nieuwsbrief in de gaten voor het aanmelden!

Voor vragen, neem contact op met de ERC Ameland-commissie: Robin Buma, Margot Huijgen & Jordy 
Klein Schaarsberg
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