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WELKOM OP de 
    HAAGSE RUGBY DAGEN
Geachte lezers,
 
Het is zoals elk jaar mijn voorrecht het nieuwe rugby-
seizoen van heel nederland te mogen openen met een 
voorwoord in het blad van onze Haagse Rugby Dagen, 
al sinds jaar en dag het eerste datapunt op de kalen-
der.
 
Dit jaar is om meerdere redenen een bijzonder jaar. Na 
het mogen aanleggen van een kunstgrasveld, zitten we 
als club thans midden in het aanbestedingsproces voor 
het bouwen van een nieuw clubhuis. Niet helemaal 
nieuw, want we zijn in staat geweest om het HRC club-
huis zo te ontwerpen, dat het met respect naar het ver-

leden, volledig leunt op historie, de fundamenten van 
onze club, te weten het huidige clubhuis!

Daarnaast is het dit jaar ons lustrumjaar; aanstaande 
10 november vieren wij onze 85e verjaardag. Wij zullen 
tijdens deze HRD maar ook tijdens het weekeinde van 
10-12 november, uitvoerig stilstaan bij dit heugelijke feit. 
Het zal passen en meten worden in ons huidige jasje, 
maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken! Wij ho-
pen u bij zowel de HRD als ook ons lustrumweekeinde, 
in grote getale te mogen begroeten.
 
Voor de Haagse Rugby Dagen zijn de ingrediënten be-
kend; veel sport en vertier, ondersteund door spijzen en 
dranken..
 
Dit jaar hebben we getracht wederom méér aandacht 
voor onze almaar groeiende jeugd te versleutelen in 
het programma. De vrijdagavond is als elk jaar voor 
ons eerste en hun internationale tegenstanders en spe-
len de Colts om half zes tegen de Delftse studenten. In 
de rust van deze wedstrijd is de formele opening van 
de Haagse Rugby Dagen. Zaterdag zal dit jaar naast 
onze Oude Meeschters en hun gasten en de dames-
teams ook bedoeld zijn voor de allerkleinsten. Zij heb-
ben zaterdagochtend de beschikking over alle velden. 
Het feest zaterdagavond zal extra aandacht krijgen 
vanwege ons lustrum. Zondag kunt u onze jonge HRC 
talenten in de leefttijdscategoriën twaalf tot achtien-
jaar in actie zien, waarna de jongste jeugd een HAKA 
zal uitvoeren voordat HRC 1 en hun tegenstanders het 
veld betreden.

Kortom, een bomvolle agenda, met voor iedereen wat 
wils.
 
Ik hoop, met u, op mooi weer, veel tries en ongelooflijk 
veel plezier op de Haagse Rugby Dagen 2017-2018.
 
Tot op de club,
 
Namens bestuur en alle vrijwilligers, leden, ouders en 
overige betrokkenen,
 
Ovale groet,

Roderik Q. Bolle
Voorzitter
Haagsche Rugby Club
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Vrijdagavond 25 augustus

17.30 Kick off HRC Colts - DSR-C 2

18.10 Halftime wedstrijd, opening Haagse Rugby 

Dagen door voorzitter Roderik Bolle en  

een mystery guest 

19.00 Kick off  HRC 1 - DSR-C 1

20.30 Kick off  SC Frankfurt 1880 - RC The Dukes

 Aansluitend feestavond

Zondag 27 augustus

11.00 Wedstrijden Cubs 

12.00 Wedstrijden Junioren

13.00 Wedstrijden Colts

14.30 3e/4e plaats

16.00 Finale Haagse Rugby Dagen

Programma 
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Vrijdagavond 25 augustus

17.30 Kick off HRC Colts - DSR-C 2

18.10 Halftime wedstrijd, opening Haagse Rugby 

Dagen door voorzitter Roderik Bolle en  

een mystery guest 

19.00 Kick off  HRC 1 - DSR-C 1

20.30 Kick off  SC Frankfurt 1880 - RC The Dukes

 Aansluitend feestavond

Zaterdag 26 augustus 

09.00 Training Guppen HRC

10.00 Wedstrijden Turven, Benjamins en Mini’s 

HRC tegen verschillende clubs

13.00 Dutch Rugby Masters, het veteranen 

toernooi met deelname van HRC, The 

Bassets, The Dukes, Gentlemen of the North 

( Schotland), Te Werve, Old Tigers, Minerva, 

Dutch Rugby Veterans en Mammoths  

(Schotland)

17.30 Wedstrijd om de Ximena Pieterse bokaal 

met Rugby Academy Zuid West

19.00 Einde wedstrijden

20.00 Feestavond met band Jewelste

Zondag 27 augustus

11.00 Wedstrijden Cubs 

12.00 Wedstrijden Junioren

13.00 Wedstrijden Colts

14.30 3e/4e plaats

16.00 Finale Haagse Rugby Dagen

Programma 
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Zeno Kieft is zoals velen van jullie weten een jonge-
man die op zijn 18e verkaste van de Haagsche Rugby 
Club naar het Franse Stade Rochelais uit La Rochelle. 
Echter de meeste van onze jeugdspelers kennen hem 
waarschijnlijk niet of hebben misschien nog nooit van 
hem gehoord., dus hier een kleine introductie van 
onze Zeno.

Z
eno is op zijn 11e bij HRC als 1e jaars mini geko-
men. In de jeugd heeft zijn team op een na alle 
kampioenschappen gewonnen die er te winnen 
zijn. 1x Mini’s 15’s, 2x Cubs 15’s en 7’s, 2x Junioren 

15’s en 7’s en 2x Colts 15’s en 7s. In het laatste jaar zijn 
zij tot ‘het Jeugdsportteam van Den Haag’ verkozen, 
vanwege hun geweldige lijst aan kampioenschappen.

Voor hij naar Frankrijk verhuisde heeft hij zijn 
school, VWO, eerst afgemaakt, om vervolgens aan 
te sluiten bij de Academy van Stade Rochelais. In de 
Academy heeft hij vier jaren doorgebracht en was na 
zijn eerste jaar een vaste waarde in de ‘Espoire’, het 
Onder 23 team, ook was hij Captain van de Academy 
en Espoire.

Na een intensieve cursus Frans, is hij in zijn tweede 
jaar ook nog aan de studie Civiele Techniek begonnen 
en heeft die in drie jaar afgerond.

Zoals gezegd verkaste hij op 
z’n 18e al naar Frankrijk. Toen hij 
daarheen ging speelde La Rochel-
le in de Top 14 – de hoogste divisie 
in Frankrijk, maar degradeerde 
in dat jaar. Na twee jaar PRO D2 
– de tweede divisie in Frankrijk - 
promoveerde zij weer naar de Top 
14 en inmiddels zijn zij daar niet 
meer weg te denken.

La Rochelle maakt dit seizoen 
16/17 een droomseizoen door, ze 
staan nr. 1 en zijn 9 punten ‘los’ 
van de nr. 2 Montpellier. In de 
Challenge Cup, een van de Euro-
pese competities, zijn zij helaas 
zaterdag 22 april uitgeschakeld 
door Gloucester.

Voor Zeno begon dit seizoen 
ook als een droom, een basis-
plaats en hij scoorde zijn tweede 

try voor La Rochelle. Helaas is door een ernstige 
blessure in de 5e wedstrijd van de competitie aan zijn 
bijdrage ten einde gekomen. We vragen Zeno (Z ; lees: 
Zet ; voor zijn vrienden) hoe het nu met hem is.

Zeno, een ernstige blessure, wat is er precies ge-
beurt en wat is of liever gezegd was de blessure. Je 
bent vrij snel geopereerd (op je verjaardag meen ik) 
en hebt al een lange weg van revalideren achter de 
rug. Hoe is het met je?
Nu goed. Ik stond net op het veld als sub en voerde de 
druk op op tegenstander na een kick, stapte over de 
tegenstander heen nadat hij op de bal gleed en zakte 
door mijn knie. Het voelde wel raar, maar niet genoeg 
om gelijk weer naar de kant te gaan ondanks dat de 
artsen zeiden dat het niet goed was. Ben nog even blij-
ven staan, maar zakte er weer doorheen. Na onder-
zoek bleek, dat mijn meniscus gescheurd was, kruis-
banden afgescheurd en een scheurtje in mijn 
scheenbeen. Dus wel een heftige blessure.

Is er een kans dat je dit seizoen nog in actie komt?
Nee, helaas niet, ben sinds mijn operatie begin novem-
ber aan het revalideren. Even zag het eruit dat ik dit 
seizoen toch nog in actie zou komen, maar helaas. Ik 

Interview
Zeno Kieft (25)
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ben nu bezig om voor komend seizoen super fit te zijn, 
zodat ik ook pre-season weer mee kan doen.

La Rochelle heeft een super seizoen. Ik kan me zo 
heel goed voorstellen, dat je baalt, omdat je niet het 
veld op kan. Kan je aangeven wat er verandert is 
binnen het team/club?
We hebben een hele goede groep met een mix van 
jong en heel ervaren spelers. Hierdoor is de sfeer bin-
nen de groep heel goed en vol energie. Na de afgelo-
pen seizoenen vaak in uit wedstrijden te verliezen, win-
nen we hierdoor deze ook. Wat geresulteerd heeft in 
een 1e plaats in de Top 14.

Heeft de komst van Victor Vito (All Blacks) en Brock 
James (Springbok) hier invloed opgehad?
Brock is op het veld heel strategisch, weet op een hele 
goede wijze het beste uit vooral de jonge spelers te ha-
len. Jason is al een tijdje bij onze club en heeft zich be-
wezen als heel goede captain. Iedereen heeft zijn taken 
en de focus wordt door de ervaren spelers scherp ge-
houden.

Hoe is het om met grote spelers als Jason Eaton, 
Ricky Januarie, Brock James, Sevenaca Rawaca, 
Zack Holmes en Victor Vito te trainen en spelen? 
Mannen die wij alleen kennen van de TV?
Onwijs gaaf. Toen zij in het begin naar de club kwamen, 
heb je wel zoiets van ‘ wat? En kijk je heel erg naar ze 

op, maar na een tijdje vervaagd het verschil van hen 
en wij. We zijn een grote groep. 

Wat heb je van hen geleerd?
Vooral in de wedstrijdvoorbereiding heb ik veel van 
hen geleerd. De manier waarop zij dit doen en de fit-
ness en conditietrainingen aanpakken is echt een voor-
beeld. En zeker ook op het veld, zij zijn een sturende 
kracht geworden voor de hele ploeg.

Je woont en werkt nu al weer 6 jaar in Frankrijk en 
aan je accent te horen, ben je aardig verfranst? Heb 
je moeite met omschakelen?
Het is grappig dat net nu ik je deze vraag wil stellen, 
je totaal niet hoort dat je een beetje aan het verfran-
sen bent. Je hebt dus geen moeite met de omscha-
keling.

Nee, soms wel hoor. Ik probeer alle talen – Neder-
lands, Frans en Engels – zo goed mogelijk bij te hou-
den. Ik praat Frans met de Fransen, Engels met de 
Nieuw Zeelanders en Zuid Afrikanen en Nederlands 
lekker thuis met mijn meisje.

Daarbij moet ik wel zeggen, dat de Engelstaligen 
mij vaak uitlachen, omdat ik Engels praat met een 
Frans accent.

Ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview Zeno en 
we blijven je uiteraard volgen. Ik hoop je snel weer op 
het veld te zien. Het ga je goed! n
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Dé combinatie van projectmanagement 
en de rugbysport voor een unieke 

ervaring en succesvolle start van uw 
project(team).

Meer informatie: info@rugbyrules.nl
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Een  
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idee. 
Meer dan 
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Creatieve 
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voor het 
verwerken van  
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Beste rugby liefhebber,

De Haagse Rugby Dagen is een prachtig evenement 
dat hoort bij HRC en zoals de voorzitter al aangaf in 
zijn voorwoord, het is de informele aftrap van het sei-
zoen. Het is daarom fijn om weer een stukje te mogen 
schrijven voor het blad van de HRD namens de spon-
sorcommissie van HRC. 

Tijdens de HRD worden niet alleen weer de rugby-
schoenen uit het vet gehaald, maar ook worden de 
banden weer aangehaald zoals die er zoveel zijn bij 
HRC. De banden tussen de spelers, trainingsstaf, pu-
bliek, bestuurders, vrijwilligers, pers en sponsoren. En 
dat over alle generaties heen.

Prachtig om te zien en ervaren deze sterke banden, 
dat maakt HRC tijdloos en “larger than life” 

Deze continuïteit, integriteit en commitment siert de 
sport en maakt ook dat we een goede reputatie heb-
ben. Die goede naamsbekendheid en reputatie heeft 
HRC binnen de regio, en op nationaal niveau heeft rug-
by als geheel steeds meer die reputatie. Je ziet ook dat 
er steeds vaker leuke stukjes en of reclames zijn waar 
onze mooie sport centraal staat. 

HRC heeft grote ambities en om die waar te maken is 
een goede en solide financiering nodig, sponsoring is 
daar een belangrijk onderdeel van geworden. We 
groeien al jaren stevig en maken mooie stappen zoals 
een kunstgras veld, extra trainingslocaties en straks 
een nieuw clubhuis.

Voor volgend seizoen hebben we daarom ook grote 
ambities op sponsorvlak! 

We willen:
• dat de bestaande sponsoren zeer tevreden zijn 
• nieuwe sponsoren werven
• meer exposure in (online)media
• business events op HRC
• de buurtfunctie verstevigen
• fondsen/subsidies werven waar mogelijk
• graag onze diensten steeds weer vernieuwen.   

Goede ideeën zijn zeer welkom!

Voor goede ideeën of voor suggesties over nieuwe 
sponsoren kunt u ons eenvoudig bereiken op de club of 
per email. sponsorcommissie@haagscherugbyclub.nl

En dan sluit ik graag af met een heel hartelijk dank aan 
al onze bestaande sponsoren!

Met ovale groeten,

Hein Brat
Voorzitter Sponsorcommissie HRC 
(in die rol ook mede bestuurslid van HRC)
voorzittersponsor@haagscherugbyclub.nl

Sponsoring 
HRC
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Haagsche Rugby Club
Als gastheer van het toernooi mag de Haag-
sche Rugby Club zelf natuurlijk niet ontbreken. 
Op de Haagse Rugby Dagen zal, zoals altijd, 

HRC zich aan haar publiek en leden presenteren met 
de selectie voor het nieuwe seizoen. Ook komend sei-
zoen zal het inpassen van veel jeugdig talent in de se-
lectie centraal staan in het rugbyverhaal van de HRC 
en zeker dat van HRC 1 . 

Met jonge talenten als Siem Noorman, Victor Huur-
man en Freek Schuurman, die dit jaar al zijn doorge-
broken, en nog vele andere talenten die vanuit de jeugd 
nadrukkelijk op de deur kloppen, is het voor de coaches 
Silvester Ramaker en Mark Allen vormen en kneden 
om een week na de Haagse Rugby Dagen weer klaar 
te zijn voor de start van het nieuwe seizoen, waarin de 
verwachtingen weer hooggespannen zullen zijn. 

Na het succesvol halen van de bovenste 6 in de 
Ereklasse afgelopen seizoen zullen de doelen voor het 
komende jaar nog iets hoger worden gesteld. Kan HRC 
meegaan doen om een finale plek en wie weet weer een 
kampioenschap? 

Aan de inzet van de spelers en begeleiding zal 
het niet liggen en zij hopen u op deze Haagse Rugby 
Dagen dan ook een voorproefje te kunnen geven van 
hetgeen u de maanden erna op zaterdagmiddag op de 
velden van HRC en de rest van Ereklasse Nederland zult 
kunnen zien! n

SC Frankfurt 1880 
Dit jaar heten wij een Duits topteam welkom 
op de Haagse Rugby Dagen en wel SC Frank-
furt 1880. Onderdeel van een grote sportclub, 

waar ook voetbal en hockey toe behoren, is de SCF 
een van de toonaangevende clubs in het Duitse Rug-
by. Zeker het afgelopen seizoen waar zowel het 2e als 
3e team van de club grote successen boekte en de 
jeugd, vergelijkbaar met die van HRC, in alle catego-
rieën zowel in aantal als in prestaties vaak boven de 
concurrentie uitstaken. 

Dit team belooft dan ook op de Haagse Rugby 
Dagen een geduchte kanshebber voor de titel te zijn. 
Hoewel het 1e team op een 6e plek eindigde in de com-
petitie dit jaar zijn de verwachtingen voor het nieuwe 
seizoen hooggespannen en de Haagse Rugby Dagen 
zullen een eerste graadmeter zijn hoe de selectie ervoor 
staat voor het komende seizoen. Met concurrentie van 
clubs als Pforzheim en Heidelberg is een goeie voorbe-
reiding voor dit team van groot belang. 

De Haagse Rugby Dagen vormen hierin een be-
langrijk onderdeel en het zal er de SCF dan ook alles 
aan gelegen zijn de Duitse eer hoog te houden en dit 
toernooi op haar naam te schrijven. n

DEELNEMENDE  
TEAMS

HAAGSE RUGBY 
DAGEN
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Sponsor worden?
Wat hebben wij te bieden voor u als 
(potentiele) sponsor

www.haagscherugbyclub.nl/sponsor-worden/

RC The Dukes
Een bekende naam op de Haagse Rugby Da-
gen is RC the Dukes uit Den Bosch. Sinds jaar 
en dag al een geduchte tegenstander in de 

Nederlandse competitie voor HRC. 
Van decennia terug toen ook de spelers van HRC 

en the Dukes al regelmatig strijd leverden vanaf de 
benjamins tot aan de senioren, is er altijd een wederzijds 
respect tussen beide grootmachten geweest, die zich 
buiten de velden heeft omgezet in een warme rugby 
vriendschap. 

Dat op het veld deze vriendschap zich vertaalt in een 
bikkelharde strijd tussen Brabant en Zuid Holland is een 
bekend gegeven. RC the Dukes komen niet voor niks al 
jaren naar de Haagse Rugby Dagen en zijn, elk jaar dat 
zij hebben deelgenomen, altijd een van de favorieten 
voor de eindzege. 

Dit jaar zullen zij ook voor het eerst vertegenwoor-
digd zijn op het veteranen toernooi op de zaterdag! 
Onder leiding van hun nieuwe coach en oud-bonds-
coach Alex Chang zullen zij met hun 1e team dit jaar de 
Rugby Dagen gebruiken om een signaal af te geven 
naar Rugby Nederland. 

Het missen van de bovenste 6 in de Ereklasse zal 
de Bosschenaren hebben gestoken en zij zullen er op 
gebrand zijn om net als HRC, met veel Nederlandse 
inbreng vanuit de jeugd, dit jaar wel de play-offs om 
het landskampioenschap te halen en weer een gooi te 
doen naar die felbegeerde finaleplekken, dan wel een 
landskampioenschap! n

DSR-C
Eigenlijk kon een team niet ontbreken in het 
lijstje met deelnemers van de Haagse Rugby 
Dagen in het seizoen waar Rugby Nederland 

haar eerste 100-jarige club welkom gaat heten. 
De Delftsche Studenten Rugby – Club viert in 2018 haar 
honderdjarig bestaan en wel als Ere-klasser. Na een puik 
seizoen waar de studenten zich ongeslagen een weg 
baanden naar het kampioenschap in de Eerste Klasse, 
zal het seizoen 2017/2018 in de Ereklasse de ultieme 
uitdaging zijn voor de spelers van de onder-vereniging 
van het Delftsch Studenten Corps. Zullen zij zich kunnen 
handhaven tussen de “grote” clubs met vaak buiten-
landse versterkingen? 

Coach Michiel Snijders is in elk geval geen onbeken-
de op dat niveau. Als oud coach van HRC zelf en van RC 
the Bassets zal hij samen met nog een oud HRC coach 
Barro Kessler er alles aan doen om zijn studenten de 
finesses van het Ereklasse Rugby zo snel mogelijk bij te 
brengen.

Zoals wij de studenten kennen zal dit waarschijnlijk 
gepaard gaan met een overdosis inzet en doorzettings-
vermogen, een grote vleug spelplezier en de nodige 
versnaperingen na afloop.

De band tussen de DSR-C en HRC is al sinds de 
vorige eeuw een innige met jonge HRC spelers die hun 
studietijd in de Delftse kleuren doorbrengen om daarna 
als oud-student in het 1e, 2e of 3e team van HRC terug 
te keren. 

Op dit toernooi natuurlijk een outsider, maar schrijf 
studenten nooit af! n
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>>

De jongste jeugd van HRC is momenteel ongekend groot en 
kent vier leeftijdscategorieën met enthousiaste rugbyers onder 
de 12 jaar: de Guppen, Turven, Benjamins en Mini’s. 

K
inderen vanaf 4 jaar 
kunnen kennis maken 
met de rugbysport en 
leren de beginselen, 

rugbyregels en vooral het 
plezier van rugby tijdens de 
wekelijkse zaterdagochtend 
training van de Guppen. De 
training is niet compleet 
zonder de befaamde afslui-
ting in het clubhuis, waarbij 
het Guppenbier rijkelijk 
stroomt. 

De Turven zijn al iets 
groter en hebben op 
woensdag hun training, om 
goed beslagen ten ijs te 
komen tijdens de wedstrij-

den op zaterdag. Zij spelen 
Tag-rugby, wat bijdraagt 
aan een stevige basis om 
samen te werken en wat 
techniek en inzicht aanleert 
om een goede rugbyspeler 
te worden. 

De Benjamins en de 
Mini’s hebben de beginselen 
van rugby al goed onder de 
knie en trainen op maan-
dag en woensdag om op 
zaterdag de wedstrijden 
te spelen. De Benjamins en 
Mini’s gaan een keer per 
jaar op buitenlandse trip 
om elkaar en de sport nog 
beter te leren kennen, het op 

GTBM bij HRC
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>> te nemen tegen buitenlandse 
teams en natuurlijk om het met 
elkaar super gezellig te hebben. 

De GTBM binnen HRC kent 
naast de activiteiten op het rug-
byveld veel sociale activiteiten. 
Zo start het seizoen elk jaar met 
het trainingsweekend, waarbij 
er serieus getraind wordt, lekker 
wordt gegeten, spelletjes worden 
gedaan en er op het terrein ge-
kampeerd wordt. Verder organi-
seren we een nieuwjaarsbal voor 
alle kinderen en hun ouders, de 
jaarlijkse Haagsche Guppendag, 
diverse toernooien en een slot-
BBQ, waarbij de GTBM spelers 
een diploma krijgen uitgereikt 
en dit jaar tegen elkaar konden 
strijden met Nerf-games. De vele 
teams van de Turven, Benjamins 
en Mini’s gaan alle toernooien 
af en komen daarmee overal 
in Nederland, maar ook onder 
andere in België, Frankrijk en 
Duitsland. 

GTBM bij HRC staat voor 
sportiviteit en plezier, waar op 
hoog niveau prestaties worden 
geleverd door kwalitatief goede 
trainingen en er sprake is van 
grote betrokkenheid van vrijwil-
ligers. De rugbyers van HRC 
zijn trots op hun club en trots 
op hun sport! n
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D
e jeugdafdeling van de Haagsche Rugby Club 
(HRC) is de grootste in Nederland en groeit nog 
steeds. De teams behoren tot de top van Neder-
land en leveren al jaren spelers aan de Nationale 

jeugdteams. Plezier en prestatie vormen voor veel 
jeugdspelers een aantrekkelijke combinatie. Ouders zijn 
vooral onder de indruk van de sportieve omgeving en 
het vormende karakter bij rugby, de jeugd leert samen 
te werken met teamgenoten, incasseringsvermogen en 
respect te hebben voor de scheidsrechter en regels in 
acht te nemen. Ook leert de jeugd mee te werken op de 
club, dat kan zijn met een keukendienst of als scheids-
rechter voor de jongere jeugd. Het samen reizen naar 
de wedstrijden, ook internationaal, schept een band. Bij 
rugby worden er in de jeugd vriendschappen gesloten, 
vaak voor het leven.

Onze jonge rugby talenten 
De oudere jeugd bestaat uit de Cubs (onder 14 jaar), 
Junioren (onder 16 jaar) en Colts (onder 18), zij trainen 
op dinsdag- en donderdagavond en spelen op zater-
dag wedstrijden door heel Nederland. Een aantal spe-
lers combineren de middelbare school met extra rugby 
training op de Rugby Academy.

De Cubs hebben een mooi seizoen gehad. De Cubs 
waren het afgelopen rugby seizoen actief met 2 teams 
en speelden na de rugby competitie ook Sevens. Er was 
een mooie rugby trip naar België.

De Junioren waren het afgelopen seizoen met 3 
teams en in totaal zo’n 70 spelers actief, waaronder ruim 

nieuwe 20 spelers die dit seizoen met rugby zijn gestart. 
Om wat meer tegenstand te krijgen zijn 5 spelers naar 
een hogere leeftijdscategorie bevorderd. De Junioren 

speelden na de rugby competitie ook Sevens en Beach 
Rugby. Er was een geweldig rugby trip naar Wales en 
een toernooi in Leuven.
De Colts hebben een geweldig seizoen gehad met onder 
andere een 6-daagse rugby trip naar Frankrijk en zijn 
Nederlands Kampioen geworden. Het is mooi om te 
zien dat een groot aantal Colts dit seizoen zijn door-
gestroomd naar HRC Heren 1.

Buitenlandse rugby trips 
Elk seizoen gaat de HRC jeugd op rugby trip naar het 
buitenland om daar een aantal wedstrijden te spelen. 
Denk aan Engeland, Wales, Frankrijk, België, Duitsland, 
Spanje. Ook ontvangt onze jeugd regelmatig rugby 
teams uit het buitenland op HRC. Het is een mooie tra-
ditie om na de wedstrijd gezamenlijk met het buiten-
landse team op HRC te eten met een mooie speech 
van de team captains. 

Wanneer kun je de jeugd in actie zien
op de Haagse Rugby Dagen? 
Op vrijdagavond spelen de Colts een wedstrijd tegen 
de Delftse studenten. Zaterdagmiddag spelen de junio-
ren van de Rugby Academy om de Ximena Bokaal. 
Zondagochtend kun je Cubs, Junioren en Colts in actie 
zien op de HRC rugby velden.

Tot slot, dank aan alle jeugdspelers, trainers en 
teammanagers voor hun inzet en aan alle ouders die 
actief zijn op HRC om het rugby voor de jeugd mogelijk 
en vooral ook leuk te maken. Tot ziens in het nieuwe 
rugby seizoen!. n

Ontmoet onze jonge  
talenten (CJC) OP  
de Haagse Rugby Dagen
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Steeds voor u op zoek naar 
bijzondere  lekkernijen!

Bankastraat 12, Den Haag • 070 350 39 80 • www.gransjean.nl

Wil je ook weten welke lekkernijen we speciaal voor jou hebben?
Volg ons dan op Facebook of Twitter. Tot straks!
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D
e voorzitter refereerde in zijn voorwoord al aan ons 
nieuwe clubhuis wat tot stand zal komen door uitbrei-
ding en aanpassing van het huidige clubhuis.

Fijn dat we straks eindelijk voldoende kleedkamers 
zullen hebben, een mooie inpandige gym en fysio ruimte en 
dat ons gebouw zoveel mogelijk verduurzaamd zal zijn als 
het gaat om energieverbruik.

Daarnaast zal er ook een flinke uitbreiding zijn van het 
aantal vergaderruimtes. In nauw overleg met de gemeente 
zullen we ons nieuwe clubhuis ook nadrukkelijk gaan inzet-
ten voor maatschappelijke activiteiten van de club. Maat-
schappelijke betrokkenheid en rugby gaan immers hand in 
hand. 

Vorig jaar bezocht ik met een delegatie van de club de Os-
preys in Wales en hoorde daar een indrukwekkend verslag van 
hoe zij al sinds de oprichting bezig zijn met het betrekken van 
achterstandsjongeren bij hun club. Onze prachtige sport is dan 
ook een ideale middel om deze jongeren naar een volgend niveau 
in hun leven te brengen. Een strak schema van trainingen en wed-
strijden brengt regelmaat en geeft doorzettingsvermogen en uiter-
aard is het bijbrengen van respect en de juiste waarden en normen 
een vanzelfsprekend gevolg. 

Dit voorjaar is er een maatschappelijke commissie opgericht 
die ik zelf mag voorzitten en welke in nauwe samenwerking 
met de Harde Leerschool (The School of Hard Knox), 
Stichting de Vakbroeders en het Diamant College 
zich hard zal maken voor het vooruithelpen van 
achterstandsjongeren middels activiteiten 
op HRC. Om de kans op succes zo groot 
mogelijk maken zal de gemeente ons 
financieel ondersteunen en 66% van 
de bouwkosten van het clubhuis 
voor haar rekening nemen in 
plaats van de gebruikelijke 33%. 
Wij zijn hier uiteraard heel blij mee 
en vastbesloten onze maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid seri-
eus op te pakken en tot succes-
volle resultaten te komen. Voor 
meer informatie of inzet in de 
commissie weet u mij te vin-
den.

 
Met ovale groet,

 
Peter Arensman
Vice voorzitter bestuur HRC en 
voorzitter maatschappelijke 
commissie HRC

HRC
maatschappelijk
 actief



22
Haagse Rugby                Dagen

A 
new, unique and energetic team-building 
workshop for groups of all sizes and ages.
This Authentic HAKA Experience is full of laughter, 
interaction and is truly an event to remember.

The founder of The Authentic HAKA Experience is 
Storm Carroll player of RC Hilversum and the Dutch 
National XV. Storm is 33 years old and has been living 
in The Netherlands for almost 11 years.

On his website www.authentichakaexperience.com he 
says: We are proud New Zealanders, coming form a 

Authentic 
Haka 
Experience

mix of Maori and Polynesian decent. 
Currently living in The Netherlands 
and getting accustomed to the 
Dutch Culture has allowed us to 
build a future here, which we are 
truly grateful for.

We founded Authentic Haka 
Experience, to give back to the Dutch 
community, by sharing a special part 
of our culture, The Haka!
As kids growing up in New Zealand, 
we learned the Haka before we could 
walk. The Haka taught us the 
importance of self-confidence, 
teamwork, and respect at a young age. 
Which to this day are the key factors in life 
and the foundation of a great authentic team 
building event.
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Outside of providing team-building workshops, we play 
rugby for local Dutch clubs. We also help coach the 
Dutch youth and Dutch International teams. This 
makes us very experienced when it comes to team 
environments and understanding the meaning of 
teamwork.

The HAKA
The HAKA is an ancient dance of the New Zealand 
Maori and was traditionally used to prepare for war. It 
would be performed before battle with the enemy. The 
nature of the Haka was important in creating a bond 
amongst the group, to mentally prepare them for the 
reality of war.

Modern day, the Haka is used during Maori 
ceremonies and celebrations to honour the 
importance of the occasion. You may have seen 
a Haka performed by the New Zealand All 
Blacks before a rugby match. Doing the Haka 
helps the All Blacks team to become one unit, 
and to draw strength and power form each 
other to take on any challenge that arises.

Authentic Haka Experience will combine 
ancient traditions with a modern day twist, to 
create a fun and energetic team building 
exercises.

‘The main goal of our workshops is to 
encourage self-confidence, to develop team 
spirit and to strengthen your team’s 
performance towards accomplishing goals. 
We offer four types of workshops to fit all 
occasions”, Storm says.

Check out one of the many videos on YouTube, 
have a look at our Instagram, Facebook or 

LinkedIn profiles. Or send an email to info@
authentichakaexperience.com to find out which 
workshop would suit your company or club the 

most. n

www.theauthentichakaexperience.com
www.facebook.com/authentichaka/ 
www.instagram.com/authentichaka/?hl=en
www.linkedin.com/in/storm-carroll-
885ba0b6/?trk=nav_responsive_tab_profile
www.youtube.com/channel/UCtB9teAHn7eDn6Sv-
Vwx8KMA
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Mark Allen (50) 
forward coach at 
HRC, Academy 
Zuid West and 
since a year also 
the Dutch Nation-
al XV team. He 
joined our club 
about 2 years 
ago and he came 
sort of out of no-
where so we ask 
him about who he 
is and where he 
comes from.
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Mark, we’ld like to know who  
Mark Allen is and where do you 
come from?
I come from a little mining village in 
Wales, called Blackwood. A very 
small town with three rugby clubs. 
I’m one of nine kids, 5 older broth-
ers and 3 sisters and I’m the young-
est boy.

We didn’t have much, we were 
poor, dad worked 2 fulltime jobs and 
mum had a part time job too and 
lived of hand me downs. It was a 
hard time for my parents with 9 kids 
to feed. But we were a very happy 
family. We had each other and our 
sports.

All my brothers were at some 
point involved in the military. My 
oldest brother fought in the Falkland 
War and got badly burned saving 
fellow soldiers after their ship got 
bombed. 

Two months after that I joined 
the army as well at age 15 years 
and 10 months. In the army I learned 
about discipline and it saved me 
from going to jail. A lot of my friends 
from back in the day are either 
dead already or in prison. So yeah, it 
saved my live.

How did you get to be a coach?
I played for the National Army Side 
and at one point I fractured my hip 
during a tour in Fiji. After six weeks 
in the hospital I lost 20 pounds but I 
still wanted to play one more sea-
son. It took me seven months to get 
back to the level I was playing be-
fore – pro level in the Army and 
club but I did it.

After that I became a coach for 
the Army side and got my training 
from them and the WRU (Welsh 
Rugby Union) because I wanted to 
give back what they have given me 
all those years.

Which sides did you coach?
I was lucky to shadow coach Mi-
chael Bradley the Georgian nation-
al coach while they were preparing 
for the last World Cup; I’ve 
coached the Russian National 
team with Kingsley Jones, a couple 
of clubs in St. Petersburg, Latvia 
and Sweden and in Norway also 
the National side. Played under 
Lynn Jones at Pontypridd (who is 

now coach of Romania) and 
coached there as well. So I’ve been 
around a bit.

Like I said I got my coaching 
degrees in the Army as well and I 
would like to say I’m a coach who 
treats players like I would like to be 
treated. This creates mutual respect 
and that’s what it is all about. Mutual 
respect.

How did you end up in The 
Netherlands? And how did you 
find us, HRC?
Well, my wife who works for the 
Swedish Embassy got a job offer in 
either Holland or Portugal and we 
chose for Holland because it is 
more Central Europe and easier to 
travel around.

When we got settled I went 
looking for rugby clubs in the 
vicinity and found HRC on Google. I 
dropped an email to Bonni with my 
CV and he immediately contacted 
me and said ‘come down and have 
a look’.

The first time at HRC I met 
 Marcel Eman en Sylvester 
 Ramaker who were the coaches at 
the time and they like all people at 
HRC welcomed me with open arms. 
And not just me everybody whom 
my wife Åsa and I have met has 
been amazing.

Like the policy of HRC I don’t 
like to many foreign players in a 
squad. When I was coach in Latvia 
they had 9 Russians – it took me 
two years but now they’ve multiple 
championships in Latvia and even 
were Baltic champions.

Home grown is much better on 
the long term for any team, like 
HRC and even for a National side.

I love to see the guys play and 
the need to enjoy playing, that’s 
half the win. I’m amazed at how the 
young guys like Siem, Tobias, Luuk, 
Ken, Lawrence are doing in their 
first year. And even Carlo who’s 
knocking at the door in the Dutch 
National side as well.

HRC is a great club and I have 
a great relationship with Sylvester 
based on mutual respect in our 
areas. The competition within the 
selection is great, it keeps all guys 
on their toes to compete for a spot 
in the first team.

You’re also a coach at the 
Academy Zuid West. How did that 
happen?
Ha ha ha also through Bonni. He 
asked me if I would be interested in 
coaching with them as well. So 
again I send my CV met Simon 
Weersma and coming January I’m 
working with the youngsters for  
2 years already too.

My job there is to produce Na-
tional team players and if you look 
at the latest U18 and U20 squads 
we’re well presented with 8 players 
in the starting line ups.

A good coach is a major issue  
I think.
Yes it is. Based on mutual respect 
and like I already said ‘treat every-
body like you would like to be treat-
ed.’ Guide them, don’t push and give 
them tips to improve themselves.

During the European Champion-
ship U18 and U20 the guys realized 
that they are good comparing 
skills with other National teams 
but they’re way behind in physical 
presence. So that’s what we’re going 
to work on starting this Summer. Not 
just at the Academy but with HRC 
and the National side too.

Speaking of the Dutch National 
side. You’re involved in that too 
for the past year. Busy guy you 
are.
Yes, I was asked by Gareth Gilbert 
to join them as forwards coach/ 
-advisor and it’s been a privilege to 
work with them. Overall we had a 
great year beating Ukraine and 
Moldova and ending up in 2nd 
place in the poule behind Portugal. 
We on;y lost two games against 
Portugal and Poland. Portugal was 
no surprise as they changed their 
team to play us completely with 
seven Sevens players in their squad. 
On the skill level we were fine but 
they beat us on physics and fitness. 
So that’s a thing to work on the 
coming year(s). n

I think we got a good picture of 
who you are as a person and a 
coach. Thank you for your time 
Mark and we’ll see you along the 
various pitches.
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B
ij de Romeinen was het usance 
om de strijdwagens, ook in 
een interbellum goed te blijven 
onderhouden. Poetsen, onder-

houd aan de carrosserie en rondjes 
rijden was dan ook het devies om 
de wagens uiterlijk mooi en functio-
neel degelijk te houden voor de gla-
diatoren in die tijden van schijnbare 
rust.

Eigenlijk niet zoveel anders dan 
de Gladiatoren met noppenschoe-
nen en een ovale bal van de 20e 
eeuw met hun lichamen doen in 
de periode tussen twee Haagse 
Rugby Dagen. Alle veteranen 
teams in Nederland zorgen ervoor 
dat hun lijf, ondanks de jaren, in 
uitmuntende conditie is voor die ene 
middag in augustus waar alles weer 
moet kloppen zoals “vroegah”, dat 

ene sprintje, die ene tackle, dat ene 
kickje. Dat de Haagse Rugby Dagen 
en haar veteranen toernooi al inter-
nationale bekendheid geniet mag 
duidelijk worden uit de deelname dit 
jaar van twee Schotse teams: the 
Gentlemen of the North en dit jaar 
ook the Mammoths. Cobham RFC 
uit Engeland zal zorgen dat bijna 
de helft van het deelnemersveld 
Engelstalig is. En als we Te Werve 
meerekenen als expats, zelfs exact 
de helft van alle teams. HRC, LSRG/
Minerva en de Old Tigers zullen niet 
alleen zorgen dat de Nederlandse 
eer op het veld wordt hooggehou-
den, maar ook dat de dansvloer 
tijdens het feest bij JeWelste goed 
bezet zal zijn. Maar voordat er sa-
men met een pilsje in de hand kan 
worden teruggekeken op succes-

volle doch vervlogen tijden, zullen 
deze strijders zich een middag lang 
aan 10 a side rugby wagen tijdens 
de Dutch Rugby Masters om de 
felbegeerde Coupe de Jeunesse 
Eternelle te bemachtigen, want geef 
toe zijn we daar niet allemaal in 
enige mate naar op zoek?

Samen met de jongste jeugd van 
HRC, de dames van HRC Xtreme en 
de spelers van de Academy Zuid 
West, hopen we op een prachtige 
zaterdag, gevuld met rugby van alle 
leeftijden en uit alle windstreken, vol 
spanning, strijd en natuurlijk echte 
rugby - gezelligheid. n

 

Michiel Snijders en  
Raymond van der Loos.

Oude Meesters  
Coupe de Jeunesse Eternelle
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XTREME
Dit jaar wordt het 4e jaar dat HRC Xtreme bestaat. 

Opgestart door Lara May, Kim en Nadine Zuur-
mond. Lara is het nichtje van en Kim en Nadine 

zijn de beste vriendinnen van Ximena Pieterse, die 5 
jaar geleden is overleden en fanatiek rugbyster was. 
Vandaar ook de naam Xtreme als eerbetoon aan 
haar.

Het allereerste jaar hebben we voornamelijk getraind 
en af en toe een oefenwedstrijd gespeeld. Ons team 
bestond uit nog maar 15 meiden. Allemaal vriendinnen 
van elkaar en nog twee nichtjes van Ximena.

Inmiddels ruim 3 jaar verder is ons aantal gegroeid 

naar zo’n dertig enthousiaste meiden, die zich allemaal 
voor 100% inzetten op de trainingen en tijdens de 
wedstrijden en geheel in de traditie van het rugby ook 
na de wedstrijden door samen met de tegenstander een 
‘soepie’ te eten en een drankje te doen.
Afgelopen jaar hadden we voor het eerst een com-
pleet team met wisselspeelsters en zijn wij 4e geëin-
digd in de competitie.

We zijn rugby technisch enorm gegroeid en hebben 
van onze trainers Marcel del Prado, Thomas Mooy en 
Johan Baas veel geleerd.

Onze ambitie voor het komend seizoen 2017/2018 

Het Damesteam is de afgelopen 
jaren enorm gegroeid
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Ximena Bokaal 
Begin 2012 heeft er een tradegie plaatsgevonden. Het 
onverwachte en trieste overlijden van Ximena Pieter-
se. Iedereen van de Haagsche Rugby Club was diep 
geschokt en verslagen. Leden, oud-leden en vrienden 
van HRC hebben dit gezamenlijk verwerkt. Met het 
verlies nog vers in het geheugen wilden haar teamge-
noten op de Haagse Rugby Dagen Ximena eren met 
een geweldige wedstrijd. De winnaar van deze wed-
strijd krijgt de Ximena Bokaal uitgereikt. 

is dan ook 1e worden en dus promoveren naar de 1e 
klasse.  Onder hun bezielende leiding en met de hulp 
van Tineke Koning onze teammanager, sponsoren en 
fysio moet dat helemaal goed komen.

Mocht je interesse hebben, kom dan eens kijken bij 
een training. Wij trainen op woensdag- en vrijdag-
avond van 18.30-21.00 uur. n

We zijn ook te vinden op 
Facebook : https://www.facebook.com/HRCLa-
diesXtreme/ 
Instagram : https://www.instagram.com/hrcxtre-
me/?hl=nl
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‘In 2023 een vaste plaats veroverd hebben bij de wereldsubtop’. Dat is 
het doel waar de rugbybond naar streeft. Om dat te bereiken wordt er 
aan de basis hard gewerkt, met de zes Rugby Academy’s als belangrijk 
speerpunt, waaronder ZuidWest (RAZW) in Den Haag. 

M
et de oprichting van de Rug-
by Academy ZuidWest in 
2008 is een onomkeerbare 
stap gezet in de ontwikkeling 

van het rugby in Nederland. Waar in 
2015 veertien pupillen van de RAZW 
hun opleiding in het buitenland suc-
cesvol konden voortzetten, daar 
werd vorig jaar de volgende mijlpaal 
bereikt: drie van hen kregen van de 
bondscoach een kans om zich te be-
wijzen in het Nederlands team. Het 
feit dat de destijds twintigjarige Da-
vid Weersma een basisplaats ver-
wierf in het team dat in seizoen 
2016-2017 tweede werd na gewon-
nen interlands tegen Oekraïne, Mol-
davië en Zwitserland spreekt voor 
zich. Helaas stond Portugal dit jaar 
nog de promotie van Oranje in de 
weg, maar de nationale successen, 
die meer en meer op de inbreng van 
Academy pupillen gebaseerd zijn, 
brengen daarmee het langetermijn-
doel, aansluiting bij de wereldsubtop 

in 2023, concreet in beeld.
Om nog dichter aan te zitten 

tegen die subtop, moet ook de 
Academy ZuidWest stappen zetten, 
zo schetst Marten Vente, voorzitter 
van de RAZW. “Dat is ook de reden 
dat wij als bestuur de komende jaren 
het accent leggen op de versterking 
van de structuur van de Academy 
en het integreren van specialistische 
bijdragen op het gebied van onder 
meer voeding, lopen en kracht-
training. Met die insteek geven wij 
bovendien invulling aan adviezen 
van de sportkoepel NOC*NSF, die bij 
bonden graag een meerjarenbena-
dering ziet waarbij per leeftijdsgroep 
concrete doelen zijn gesteld. Een en 
ander betekent het maken van een 
kwaliteitsslag en wat ons betreft 
hoort daar ook een professionele 
technische overall-leiding bij. In dat 
kader worden wij ondersteund door 
Den Haag Topsport, waarmee een 
basis is gelegd waarop wij voortbou-

wen. Dat doen wij ook en vooral in 
samenwerking met onze partners, 
zoals de clubs in de regio. Zij zijn 
immers onze ‘toeleveranciers’.”

Het maken van een kwaliteitsslag 
moet leiden tot betere resultaten 
en tot de gewenste aansluiting bij 
de internationale subtop. Om dat 
te bereiken, wordt er ingestoken op 
twee paden. Of je kunt de competitie 
in Nederland sterker maken, of je 
kunt de sporters in het buitenland 
laten spelen. Zoals bijvoorbeeld 
David Weersma doet. Hij heeft zijn 
opleiding gevolgd bij RAZW en 
speelt momenteel in de zwaardere 
Franse competitie. 

Vente gelooft absoluut dat het 
mogelijk moet zijn dat het Neder-
lands rugby in 2023 aansluiting 
heeft gevonden met de subtop. En 
wie weet is uiteindelijk wel een plaats 
bij de mondiale top twintig haalbaar. 
Misschien lukt dat niet al over zes 
jaar, maar laat het dan over tien of 
over vijftien jaar lukken. “Om dat te 
bereiken blijven de Academies hard 
nodig, zodat wij gericht aandacht 
kunnen blijven geven aan al die 
jonge talenten.” n

RAZW wil oogsten en 
verder bouwen
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Ik ben Rachelle Smit, 28 jaar en wonend in Amstel-
veen, nu 6 jaar werkzaam als fysiotherapeute en heb 
mijn eigen praktijk in Aalsmeer. Toen ik begon als fy-
siotherapeut ben ik ook gestart in de rugby, bij DIOK, 
hier was ik de vaste fysio van het eerste tijdens het 
15s seizoen. Na dat jaar heb ik diverse rugbytoernooi-
en begeleid. 

En ik ben Deborah Demmenie, 31 jaar, wonende in 
Leidschendam. Sinds 2007 ben ik betrokken bij de 
rugby als fysiotherapeut. Sindsdien heb ik bij verschil-
lende ereklasse teams en bij de Nederlandse jeugd-
selectie gewerkt. Op dit moment ben ik vrijwilliger bij 
de dames van HRC Xtreme, nu voor het 2e seizoen 
met veel plezier.

Ik heb Deborah leren kennen tijdens mijn laatste 
stage als collega en daarbij is er ook een vriend-
schap ontstaan. Doordat we beiden connecties in de 
rugby hebben, hadden we vaak los van elkaar di-
verse toernooien. Afgelopen jaar zaten we eens om 
de tafel en kwam het idee om onze krachten te bun-
delen en het niet alleen maar op vrijwillige basis te 
doen maar eens te kijken of we er een business van 
konden maken. En zo is Physio’s On Tour ontstaan, 

wat een onderdeel is van mijn praktijk, Fysiotherapie 
Rachelle Smit. Deborah huur ik in tijdens toernooien. 
 Ons eerste toernooi was afgelopen december bij de 
Dubai 7’s met het Movember Rugbyteam. Zowel da-
mes als heren. En met dit team staan we eind mei 
ook op de Amsterdam 7’s met twee heren en twee 
dames teams. 

Samen timmeren we hard aan de weg en zijn ook erg 
blij een bijdrage te kunnen leveren aan de Haagse 
Rugby Dagen.

Naast de rugby hebben wij ook ervaring met andere 
teamsporten zoals voetbal, atletiek en ook individuele 
sporters. 

Wij bieden pakketten aan voor een dagdeel, hele dag 
of dus langere periodes inclusief of exclusief materi-
aal zonder vaste langlopende contracten. Die keuze 
is aan u. n

Voor meer informatie
www.physiosontour.com 
www.facebook.com/physiosontour
www.instagram.com/physios_on_tour



34
Haagse Rugby                Dagen

Touch rugby
Touch rugby is een soft contact sport, in tegenstelling tot het 
 ‘reguliere’ rugbyspel. In zes zogenaamde touches - het aanraken van 
een speler van het andere team - moet je van de ene kant van het veld 
naar de andere kant zien te komen met de rugbybal. Harde fysieke 
aanraking is niet toegestaan.

D
e teams bestaan elk uit zes 
spelers. Vaak zijn dit mixed 
teams, bestaande uit drie 
mannen en drie vrouwen. Het 

spel is snel, vanwege het geringe 
aantal onderbrekingen en strate-
gisch. Vanwege de hoge intensiteit 
wisselen de spelers regelmatig door. 
Toernooi wedstrijden en officiële 
wedstrijden duren twee keer 12,5 of 
20 minuten. 

Nederland telt momenteel drie 
clubs: in Den Haag, Amsterdam 
en Eindhoven. Twee keer in de 
week wordt social Touch gespeeld. 
Dit is voor iedereen toegankelijk 
ongeacht ervaring, fitness of 
niveau. Vanaf 12 jaar kan iedereen 
meedoen. 

Voor competities en toernooien 
reizen wij dan ook regelmatig af 
naar het buitenland: nabij gelegen 
landen, zoals Duitsland en België 
en soms zoeken wij het verder van 
huis. Als speler kun je je inschrijven 

voor een toernooi of competitie. 
De samenstelling van de teams 
verandert dus steeds. En het is op 
ieder moment aan jou hoe fanatiek 
je met de sport bezig wil zijn.

Het Nederlands team heeft in 
2015 tijdens de wereldkampioen-
schappen in Australië met wisselend 
succes gepresteerd. Door weers-
omstandigheden (overvloedige 
regenval) werd het programma van 
de open klasse ingekort waardoor 
het team uiteindelijk 21e van de 
22 deelnemende landen werd. Het 
senioren team presteerde goed en 
werd 4e van de 6 deelnemende lan-
den. In 2019 worden de wereldkam-
pioenschappen in Kuala Lumpur 
gehouden waar wij ook weer graag 
heen gaan. 

In 2016 werd er in Nederland, 
Papendal, de Europese jeugd-
kampioenschappen gehouden. Voor 
het eerst deed Nederland mee met 
een team tot en met 17 jaar. Eervol 

laatste geëindigd, overladen met 
complimenten over speelwijze en 
inzet. In augustus gaat Nederland 
met 2 jeugdteams naar Dublin om 
de eer te verdedigen.

Touch wordt het hele jaar door 
gespeeld en is dus ook voor actieve 
sporters in andere disciplines 
ideaal om in de zomer hun conditie, 
snelheid en, voor rugbyers, balvaar-
digheid op peil te houden. Iedereen 
jong of oud, ervaren of onervaren, 
is welkom om mee te komen doen 
met touch rugby. Iedere woensdag 
wordt er vanaf 20:00 bij HRC 
getraind. n

Dyon Warner
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Voor meer informative check de volgende sites
www.denhaagtouch.com
www.touchnederland.nl
www.facebook.com/denhaagtouch
www.facebook.com/groups/amsterdamtouch/?fref=nf
www.facebook.com/EindhovenTouch/?fref=ts
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Positie HRC binnen Rugby Nederland

Als we dan onze accommodatie en interne 
organisatie picobello in orde hebben, hebben we 
er natuurlijk niets aan als de rugbysport zelf 
achterblijft. Ook daar ligt een uitdaging voor 
onze club. Als grootste club van Nederland en 
zeker van de regio hebben we de ambitie om ook 
naast het veld een belangrijke speler te worden. 
Door actief de samenwerking te zoeken met clubs 
in de regio, de academy, gemeente en Rugby 
Nederland wil HRC zich positioneren als centraal 
rugbypunt. Hoe meer mensen en vooral kinderen 
in Nederland gaan rugbyen, hoe meer tegen- 
standers wij hebben om tegen te spelen en hoe 
beter onze eigen spelers worden. Dat alles kan dan 
een mooie opstap vormen richting internation-
ale samenwerking. Hiervoor zijn ook al de eerste 
zaden geplant met de Ospreys uit Wales. Op die 
manier bieden we alle leden, van jong tot oud, de 
mogelijkheid zich op hun eigen niveau verder te 
ontwikkelen; als speler, coach, trainer of referee.

AW15_Training_A4Port.indd   1 12/12/2014   10:26

2025

Uiteindelijk moet dit alles ertoe leiden dat er in 
2025 een grote club staat, met betrokken leden 
en verschillende teams in elke leeftijdsklasse. 
Honderden vrijwilligers zetten zich op allerlei 
manieren in voor de club. Onze feesten en 
toernooien zijn in heel Nederland beroemd. 
Het eerste team wordt landskampioen, met in de 
gelederen de benjamins, mini’s en cubs van 2016. 

Er zijn optimale faciliteiten; een modern clubhuis 
met veel grote kleedkamers, een grote gym, 
schitterende velden etc. Voor de grootste talen-
ten zijn er verdere opleidingsmogelijkheden in het 
buitenland, door goede samenwerking tussen 
HRC en buitenlandse profclubs. Het is heerlijk om 
hierover te dromen, maar het is absoluut niet 
onrealistisch. Met goede samenwerking en ieders 
inzet gaat ons dit gewoon lukken! Bent u erbij!? 

0011
26-27-28 augustus
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zorgers. De stichting organiseert ook jaar-
lijks een ‘meet & greet’ ontvangst voor deze 
oud-spelers tijdens de Amsterdam Sevens, 
waar ze genieten van de rugby-ambiance 
en het ontmoeten van hun sportmaatjes 

van voorheen. 
HRC is in de personen Chris Nolten en Henk Duiver-

man   vanaf het eerste uur ook bestuurlijk in de stichting 
actief geweest. Inmiddels is KeesJan Duiverman al 

weer enkele jaren penningmeester. Sinds 2016 is oud 
HRC-voorzitter Marten Vente voorzitter van de stichting.
Tijdens de Haagse Rugby Dagen wordt gecollecteerd 
voor de SNSG. Laat zien dat we in het Nederlands rug-
by weten wat teamsport is en de pechvogels onder ons 
niet laten vallen. Alvast bedankt voor uw gift. Geld dat 
geheel besteed wordt aan deze rugbyers. n 

Meer weten? 
www.snsg.nl. Lid worden van de Club van 100? 
info@snsg.nl

In 1988 werd een ongelukkige val van 
rugby international Marcel Bierman, uit-
komend voor Oranje tijdens de Hong Kong 
Sevens, noodlottig. Marcel, speler van 
de rugbyclub in Amstelveen, hield er een 
dwarslaesie aan over. In de jaren daarna overkwam 
dit lot nog enkele spelers en een speelster binnen 
rugbyend Nederland. 

V
oor hen is de Stichting Nazorg Sport Gehandicap-
ten (SNSG) opgericht. 
De sociale voorzieningen in Nederland voor ernstig 
gehandicapten zijn niet slecht, maar zij passen 

soms niet op de typische problemen waarmee een 
sportgehandicapte bij de omschakeling van zijn of haar 
leven te maken krijgt. Vaak is extra financiële bijstand 
nodig, bijvoorbeeld voor aangepast vervoer, speciale 
ICT-voorzieningen of ondersteuning bij alternatieve 
sportactiviteiten. Zo heeft Bierman zijn sportieve uitda-
ging gevonden in rolstoelmarathons en races berg op! 

 De nazorg omvat ook medische begeleiding waarbij 
gebruik wordt gemaakt van medische adviezen van 
ervaren specialisten. Voor onze gehandicapt geraakte 
en meestal rolstolgebonden rugbyers wordt nooit een 
vergeefs beroep op hen gedaan.

De medische adviseur van de SNSG komt de laatste 
jaren van HRC: Diederik van Imhoff nam die rol onlangs 
over van oud-voorzitter Tjeerd Huisman.

 
Overigens werd Eric Hammacher (ex Ascrum en USRS) 

het voorbije seizoen bij zijn pensionering 
als chirurg/traumatoloog geridderd van-
wege zijn verdienste voor de geblesseer-
de ex-ruggers gedurende de eerste  
25 jaar van de stichting. 
Daarnaast draagt de SNSG bij aan soci-

ale en morele ondersteuning in de vorm van indivi-
duele persoonlijke contacten en groepsbijeenkomsten 
met de gehandicapte ruggers, familie en/of mantel-

Bijstand ernstig gebles-
seerden onlosmakelijk
deel van teamsport rugby
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Bij Rugby Club Hookers ben ik begonnen. Dit seizoen 
ben ik overgestapt naar HRC, een niveautje ´hoger´ 
zogezegd. 

Feitelijk had ik nog niet veel gewonnen in mijn 
´carrière’, maar met HRC werden we in mijn eerste 
seizoen meteen kampioen en dat geeft natuurlijk 

moed.
Ik neem ondertussen deel aan de RDD’s bij de Bond 

(trainings- en selectiedagen). Rugby betekent voor 
mij gewoon altijd mijn best doen. Dat heeft er, denk 
ik, voor gezorgd dat ik vanaf de U16 tot en met de U18 

nog geen wedstrijd heb gemist!
Hopelijk krijg ik binnenkort een 

kans in een buitenlands team of 
-als dat nog uitblijft- speel ik zo 
gauw mogelijk in de ereklasse. 
Een van mijn dromen: met het 
Nationale U20-team volgend 

jaar of het jaar daarop het 
EK winnen. En het zou 

ook prachtig zijn 
mijn eerste ‘cap’ 
in het herenteam 
te verkrijgen, aan 

mij zal het niet 
liggen! n

Lorenzo 
Groos 

Ik ben op 7 jarige leeftijd begonnen met rugby door 
mijn vader. Hij heeft vroeger ook rugby gespeeld. 
Toen ik 11 jaar was werd ik tijdens een RTC dag (nu 
RDD) gevraagd of ik interesse had om mijn school te 
combineren met rugby. Na overleg met mijn ouders 
had ik hier zeker zin in. 

Ik ging naar het Segbroek College en trainde toen  
4x per week met de Rugby Academy en had 2x in de 
week clubtraining. Verder heb ik altijd gewoon veel 

plezier gehad in het jeugdrugby samen met mijn vrien-
den waarmee ik nu nog steeds samenspeel. 

Ik ben bij de cubs, de junioren en de colts een 
aantal keer Nederlands Kampioen geworden waarbij 
het laatste jaar van de colts (seizoen 2015-2016) mijn 
mooiste rugby jaar tot nu toe is. We wonnen de Plate 
en werden Nederlands kampioen 7’s. De groep waar 
wij het mee hebben gedaan: de teammanagers, de 
trainers en de spelers waren zo hecht. Dat was super 
om mee en voor te spelen. 

 Ik ben bij het Nederlands team gekomen toen ik  
15 jaar was. Ik deed selectietrainingen/wedstrijden 
tijdens de RTC dagen en daar werd ik gescout voor het 
Nederlands team U16. Hiermee heb ik 2 wedstrijden 
gespeeld tegen Belgie en Roemenië. Na Nederland 
u16 ben ik door gestroomd naar Nederland U17 waar 
ik in Spanje het Cross Border toernooi heb gespeeld 
met wedstrijden tegen Portugal en Zwitserland. Van 
Nederland U17 ging ik naar Nederland U18 waar ik een 
EK heb gespeeld in Frankrijk. De wedstrijden waren 
tegen Roemenië en Spanje. Van Nederland U18 ging 
ik naar Nederland U19 waar ik alleen de trainings-
selectie haalde. Ik kwam tekort voor de EK selectie. 
Van de trainings selectie Nederland U19 ging ik naar 
Nederland U20 waar ik wel de EK selectie haalde en 
met  Nederland U20 op het EK U20 in Roemenië heb 
gespeeld tegen Portugal en Zwitserland.

“Zelf kom ik niet uit een rugby familie en voel me 
daarom altijd altijd erg gelukkig dat ik deze sport 
heb leren kennen! Op mijn elfde zei een juf op de 
basisschool dat het iets voor me zou zijn en sinds-
dien ben ik verkocht! Elke training was voor mij een 
hoogtepunt van de week en dat is nog steeds zo.

Al redelijk snel kwam ik erachter dat ik het spelletje 
ook aardig kon spelen aangezien ik werd geselec-
teerd voor het TOC (talent ontwikkeling centrum) 

en later RTC (Regionaal talenten centrum).
Vanuit die centra stroomde ik door naar Nederland 

u18 waar ik een toernooi in Frankrijk speelde, het jaar 
erop in Roemenië met Nederland u19.

Hierna ben ik uitgenodigd om met het Nederlands 

Deelname HRC’ers aan
(jong) oranjE
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heren sevens team mee te trainen. Ook hier hebben 
we een paar gave toernooien meegedraaid in onder 
andere België en Israël.

Het jaar erop zou ik meegaan met Nederland U20 
naar Praag maar doordat ik een gebroken enkel had 
opgelopen met Nederland 7s was dat helaas niet meer 
mogelijk.

Na de U20 tijd was het een half jaartje stil totdat ik 
op mijn 19e gevraagd werd om met het echte werk te 
beginnen. Ik werd uitgenodigd voor de trainingsselectie 
van het Heren XV! Dit was de eerste benadering van 
een droom, nu nog spelen. Het duurde maar liefst drie 
wedstrijden voordat ik eindelijk minuten mocht maken, 
dat waren twee hele mooie minuten!!

Nu ben ik trots dat ik 16 caps voor Nederland heb 
gespeeld waarvan ik de meeste ook in de basis stond. 
Afgelopen seizoen hebben we het erg goed gedaan 
door als tweede te eindigen in de Trophy Poule waar 
we in zitten en voor het komende seizoen is het doel 
promoveren!

Dit is een erg ambitieus doel aangezien haast 

alle landen in de championship poule pro of semipro 
spelers hebben.

Ik denk en weet dat we met de jongens die we nu 
hebben, maar vooral met de jongens die doorkomen, 
dit een realistisch doel is!

Verder in de toekomst is het kijken naar plaatsing 
voor het WK 2023; voor dit doel is hetzelfde gezegd!
Nederlands rugby zit in de lift en ik geniet van elke mi-
nuut dat ik daarbij betrokken ben. Ik ben zelf gym-
docent maar zou het liefst in de toekomst betrokken 
willen zijn bij Nederland Rugby! Voor mij persoonlijk zijn 
dit ook streefdoelen geworden aangezien ik te oud ben 
om nog in het buitenland in academies te kunnen ko-
men. Wel zou ik nadat ik mijn opleiding heb afgerond 
een seizoen in Nieuw-Zeeland willen spelen, gewoon 
omdat daar ongeveer het hart van rugby ligt! Dit is niet 
met het doel om geld te verdienen, al zou dat wel een 
leuke bijzaak zijn ;-). n

Amir Rademaker

Wedstrijden met Nederland gaven mij altijd een erg 
trots moment. Het moment dat je uitkomt voor je eigen 
land is een gevoel dat ik niet goed kan uitleggen. Veel 
dingen heb ik er voor moeten doen maar ook veel voor 
moeten laten. Dit geeft het shirt voor mij nog zo veel 
meer waarde dan dat het eigenlijk heeft. 

Ik weet dat als ik het Nederlands Team shirt aan 
doe, ik niet alleen mijn land en mijzelf vertegenwoordig 
maar ook mijn familie, vrienden en HRC. Je zou kunnen 
zeggen een extra last maar voor mij gaf dit altijd een 
extra motivatie om harder te gaan. Ik zeg altijd ik heb 
een oranje hart met een groen geel randje. 

Mijn plannen op rugby gebied zijn het spelen met 

plezier maar vooral met mijn maten. Als ik om mij heen 
kijk in het veld zie ik 14 vrienden en ik denk dat dit het 
belangrijkste is. Natuurlijk wil ik wat ik bij de jeugd heb 
gedaan ook doen bij de senioren en dat is Nederlands 
kampioen worden. Met het team dat we nu hebben weet 
ik dat het mogelijk is. Een team van de toekomst en met 
potentie. De juiste puzzelstukjes moeten goedvallen en 
we kunnen die beker ophalen in Amsterdam! Wat voor 
toekomst ik met het Nederlands Team XV heb weet ik 
nog niet. Ik ben net klaar met Nederland U20. Maar ik 
heb zeker de ambitie om voor het Heren XV te spelen! n

Freek Schuurman
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