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11-jarige Jagger en 10-jarige Nick 
spelen internationaal rugby
Hersenschuddingen, blauwe plekken en half-afgescheurde oren; het is rugbyspe-
lers Jagger Colier en Nick Kromjong niet onbekend. De jongens uit groep zeven 
van OBS de Winde hebben al wedstrijden gespeeld in Frankrijk, Engeland en 
Duitsland en dromen van een carrière als professioneel rugbyspeler. 

Tekst en beeld: Elise Mooijman 

“Ik ben winger,” vertelt Jagger. “Dat is helemaal aan 
de buitenkant. Ik ben best snel en probeer in een 
wedstrijd om door de verdediging heen te rennen.” 
Nick: “Omdat ik best sterk ben, sta ik vaak in de 
‘scrum’. Dat is de eerst rij. Wij duwen tegen de tegen-
standers en proberen de bal uit de scrum te halen.” 
Beide jongens zitten al op rugby sinds ze vijf jaar 
oud zijn. Jagger: “Mama heeft vrienden die rugbyen. 
Ik probeerde het een keer en vond het meteen leuk! 
Rugby is tot het einde van de wedstrijd spannend en 
je moet hard werken.” Nick vult aan: “Ik kan heel 
goed mijn energie kwijt in rugby.” 

Blessures 
“Rugby is een gentlemen’s sport,” vertelt, Muriel, 
moeder van Jagger. “Het gaat er op het veld en daar-
buiten heel respectvol aan toe, maar het blijft een 
harde sport waarbij vrijwel geen bescherming wordt 
gedragen.” Als we de jongens vragen of ze zich wel-
eens geblesseerd hebben, gaan ze los. “Ik probeerde 
iemand te tackelen om de bal te krijgen. Vervolgens 
lag ik op de grond en schopte een ander tegen mijn 
hoofd,” vertelt Jagger iets te enthousiast. “Toen had 
ik een hersenschudding.” Nick: “En ik heb mijn rib-
ben weleens gekneusd. En mijn duim.” Jagger gaat 
verder: “Mijn oor hing een keer half los.” Bang voor 
pijn zijn de jongens niet. Nick: “Ik hoop soms dat de 
tegenstanders op mijn tenen gaan staan. Dan word ik 
boos en ga ik beter spelen. En ik denk altijd maar: als 
ze groot en lang zijn, vallen ze het hardst!” 

Buitenland 
Grote spelers zoals Nick beschrijft, komen de twee 
rugbyers van de Haagse Rugby Club (HRC) vooral 
tegen tijdens buitenlandse wedstrijden. Vorig jaar 
speelden Jagger en Nick op een groot rugby toernooi 
in Montbard, Frankrijk. “Toen wonnen we van Fiji,” 
aldus Jagger. “Die spelers waren heel groot. Wel twee 
keer Nick!” Nick: “Je speelt in het buitenland tegen 
mensen die veel beter zijn. Nederland is niet zo’n 
groot rugbyland en in de regio is weinig weerstand. 
HRC is een van de beste en grootste clubs.” Alleen 
het eten in onze buurlanden is soms wennen voor de 
jongens. Nick: “In Engeland kregen we rode bonen 
en spek voor ontbijt. Dat was zo vies!” “En in Frank-
furt een grote berg schnitzels,” lacht Jagger. 

Toekomst 
Rugby is in Nederland niet groot genoeg om geld 
mee te verdienen en dus zullen de jongens naar het 
buitenland moeten als zij hun droom om professi-
oneel rugbyspeler te worden waar willen maken. 
Nick heeft zijn zinnen gezet op het Segbroek College 
in Den Haag, een middelbare school met aandacht 
voor talentontwikkeling. “Daar kan ik trainen met 
school combineren. Later wil ik graag bij Frankrijk 
spelen.” Jagger ziet zichzelf over een aantal jaar bij 
de ‘All Blacks’, het rugbyteam van Nieuw-Zeeland, 
spelen. Wel zou hij het moeilijk vinden ver van zijn 
familie te zijn. “Het liefst heb ik dat de All Blacks 
gewoon hierheen komen!”    

Column           NU
De universiteit Wageningen is al een aantal jaar 
op rij benoemd tot de meest duurzame universiteit 
ter wereld en dat trekt een hoop wereldverbete-
raars naar de stad. Op de universiteit staan overal 
afvalbakken, waar je wel vier verschillende opties 
hebt om je afval te scheiden en ik denk dat ner-
gens in Nederland het percentage vegetariërs zo 
hoog is als hier. Afgelopen week was het voor mij 
en mijn huisgenoten ook tijd om ons steentje bij 
te dragen. Een week lang namen we het op tegen 
andere huizen in een wedstrijd om zo min mogelijk 
elektriciteit te verbruiken. Op vrijdagavond kwam 
iemand onze meterstanden opnemen, waarna 
onze sobere leefstijl kon beginnen. 

We namen de wedstrijd erg serieus, dus werd alle 
stroom uitgeschakeld. Dit betekende een week 
lang niet warm douchen, geen verwarming aan, 
geen wasjes draaien, geen koelkast aan en ’s 
avonds was het pikkedonker in huis. Helemaal niet 
douchen vond ik niet zo netjes naar mijn medemens 
en de koude douche was me toch echt wat te koud. 
Dus ben ik gedurende de week een paar keer met 
mijn handdoek en douchespullen bij vriendinnen 
langs gegaan voor een warme douche. 
Ook zag ik mijn huisgenoten steeds minder thuis 
deze week, want we bleven allemaal extra lang 
op de universiteit. Dit was deels omdat het in huis 
nu wat koud was, maar vooral omdat we op de 
universiteit wél stroom hadden om onze mobiele 
telefoons en laptops op te laden. Het werd me 
pijnlijk duidelijk hoe zeer ik afhankelijk ben van 
mijn mobiele telefoon toen ik op de fi ets wilde 
stappen naar een vriendin, maar ik geen Google 
Maps kon gebruiken omdat mijn telefoon was uit-
gevallen. Even opladen ging natuurlijk niet, dus 
er zat niks anders op dan maar gewoon op mijn 
eigen richtingsgevoel te vertrouwen. Met een 
summiere omweg heb ik het adres gevonden en 
dit voelde als een kleine overwinning. 

Hoewel we ons stroomverbruik op sommige pun-
ten meer aan het verplaatsen waren naar andere 
plekken in plaats van deze te verminderen, waren 
we ontzettend op dreef met het laag houden van 
onze meterstanden. Het bleek zelfs best gezellig 
om met kaarsjes aan en dekentjes om in het don-
ker te dineren. De afwas stapelde zich gedurende 
de week wel steeds verder op en warme yoghurt 
als ontbijt, omdat de koelkast niet aan mag is ook 
minder lekker. Dus was het aan het einde van de 
week best een opluchting toen de meterstanden 
weer opnieuw werden opgemeten en de elektri-
citeitsschakelaar weer aan kon. Helaas hebben 
we niet gewonnen, maar 
met een mooie tweede plek 
en een verbruik van slechts 
0,25 kwh per persoon was 
de duurzaamheidschallenge 
geslaagd. 

Madelon van der Helm

Duurzaamheidsweek

 Jong in Nootdorp

Jagger en Nick

Dorpsstraat zes weken opengebroken
Ondernemers en bewoners hadden wensen over de inrichting van de Dorps-
straat. In een klankbordgroep is het een en ander uitgewerkt. Na uitgebreid 
overleg met de ondernemers en bewoners wordt een aantal veranderingen 
doorgevoerd: meer parkeerplaatsen, de weg minder dicht langs de ingang van 
de appartementen/gebouwen en de stoep naar deze appartementen/gebouwen 
minder stijl. In de 3e week van februari is er gestart en in april moeten alle 
werkzaamheden zijn afgerond. Om de veiligheid en bereikbaarheid te garan-
deren zijn verkeersregelaars ingezet. (MvdS)      
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