TRY-OUT

Het Officiële clubblad van Rugbyclub Waterland - Jaargang 1 - oktober 2012 - Nummer 1

Magazine

Hoofdsponsor Van ‘t Hek: “Bij deze club gebeurt wat”

Waterland krijgt Haagsche bluf
Teams seizoen 2012/2013

				

Regels en tips van Darron Wadey

www.rugbyclubwaterland.nl - Van IJsendijkstraat 367 , 1442 LB Purmerend

Rugby Club Waterland
Accommodatie:				Van IJsendijkstraat 367
					1442 LB Purmerend
					T. 0299-471230
					Postbus 1042
					1440 BA Purmerend

E-mailadressen
Algemene info:				info@rugbyclubwaterland.nl
Bestuur:				voorzitter@rugbyclubwaterland.nl
Secretaris:				secretaris@rugbyclubwaterland.nl
Wedstrijdsecretaris:			ws@rugbyclubwaterland.nl
Ledenadministratie:			ledenadministratie@rugbyclubwaterland.nl
Try-Out Magazine:			redactie@rugbyclubwaterland.nl

Volg Rugby Club Waterland overal!
Twitter.com/RCWaterland
Facebook.com/Rugbyclubwaterland
Rugbyclubwaterland.nl

Try-Out Magazine
In dit nummer:

4
5
6
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
30
32
33
34
37
38

Maarten Rabelink: “Clubblad wordt magazine”
Voorwoord van de voorzitster
Bart van Elsdingen, ‘El Capitano’ vanaf de zijlijn
Darron schuift aan voor regels en tips
Niels Koppes “Purmerend op de kaart zetten”
RC Waterland 1
RC Waterland 2
RC Waterland 3
RC Waterland Dames
RC Waterland Colts
RC Waterland Junioren
RC Waterland Cubs
RC Waterland TBM
En toen was er rugby in Purmerend
Ronald Berrevoets, Waterland krijgt Haagsche bluf
Hoofdsponsor Van ‘t Hek
RC Waterland prijsvraag
Manfred Warmerdam “Jeugd enthousiast maken”
Ton Termeulen, over Waterland 2.0
Supporters van Waterland
Wie Wat Waterland

6

10

22

14/21

34

Colofon
Interim creatief directeur / hoofdredacteur: Maarten Rabelink
Redactie: Maarten Rabelink, Marijn Rabelink, Jelle Hofman, Martin Eegerdingk en Robin van der Velde
Tekstcontrole: Nienke van der Linden, Thomas Termeulen en Chantal Ton
Interview Coördinator: Jelle Hofman
Foto’s: Maarten Rabelink en Marijn Rabelink
Vormgeving / Art Directors: Robin van der Velde en Marijn Rabelink
Druk: Printenbind.nl

3

Maarten Rabelink:
“Clubblad wordt magazine”

Al kort na de oprichting van Rugby Club Waterland in 1983 kwam het clubblad ‘Try-Out’ uit, deze werd gemaakt door Coby en
Kees Herrewijnen. In 1984 nam Marcel van Riessen het stokje over, niet veel later kreeg hij ondersteuning van John Joost en
Martin Eegerdingk. De laatstgenoemde is na vele jaren nog steeds betrokken bij het maken van het clubblad van Rugby Club
Waterland.
De tijd heeft in de jaren dat Martin aan het clubblad werkte
niet stilgestaan, het internet neemt een steeds grotere rol in. De
dagbladen in Nederland hebben moeite de concurrentieslag met
nieuwswebsites te winnen, de Nederlanders zijn immers graag
constant op de hoogte van de gebeurtenissen om zich heen. Het
NOS Journaal zal het qua snelheid bij het brengen van nieuws nooit
meer kunnen winnen van social media zoals Twitter. Al moet je bij
Twitter altijd afvragen hoe betrouwbaar de informatie is.
Ook bij Rugby Club Waterland heeft de website veel content overgenomen die eerder in de Try-Out werd gepubliceerd. Leden lezen
een wedstrijdverslag nou eenmaal liever een dag na de wedstrijd
dan enkele weken later. De laatste jaren verloor het clubblad,
waaraan Martin ontelbare uren werk besteedde, langzaam maar
zeker zijn kracht. Ondanks de snelle internetwereld, tablets en ereaders, ben ik er toch van overtuigd dat het ‘papier’ voorlopig niet
zal verdwijnen, dus ook de Try-Out niet.
Aan het einde van het seizoen 2011/2012 ging Rugby Club Waterland van start met ‘Waterland 2.0’. De werkgroep ‘Communicatie
intern’, Marijn Rabelink, Robin van der Velde, Jelle Hofman, Martin
Eegerdingk en ondergetekende, kreeg als taak een communicatieplan op te zetten. Er waren tal van verbeterpunten te vinden maar
over één ding waren wij het direct allemaal eens: het wordt tijd
het clubblad Try-Out nieuw leven in te blazen. Het mooie resultaat
daarvan heb je nu in handen. Met trots presenteren wij: Try-Out
Magazine!

De bedoeling is dat het magazine drie keer per seizoen uitkomt. De eerste versie in september als een soort voorbeschouwing
op het seizoen, de tweede in december als tussenstand en na het jaarlijkse beachrugbytoernooi op Ameland ligt het derde
magazine op de deurmat. Daarin wordt teruggeblikt op hopelijk weer een succesvol seizoen. Alle leden van de werkgroep zullen elke keer zorgen voor een mooi magazine, maar natuurlijk wordt alle nieuwe hulp gewaardeerd.
Martin Eegerdingk zal net als bij het ‘oude’ clubblad een grote rol blijven spelen bij het maken van het magazine. Door
privéomstandigheden van Martin heeft hij zolang het hoofdredacteurschap aan mij overgedragen. Ik vind het een eer dat hij
ons daarmee de verantwoordelijkheid geeft voor het clubblad waaraan hij al zoveel jaar met passie heeft gewerkt. Wij hebben ons best gedaan om hem niet teleur te stellen, hopelijk is dit magazine dan ook voor hem een hart onder de riem in deze
moeilijke tijden. Dan is voor Marijn, Jelle, Robin en mij het magazine in ieder geval al helemaal geslaagd.
Ik wens iedereen, of het nou leden, ouders van leden, supporters, vrijwilligers, sponsors of (nieuwe) rugbygeïnteresseerden
zijn, heel veel plezier bij het lezen van het magazine waaraan wij met veel plezier hebben gewerkt.
Maarten Rabelink
Interim creatief directeur / hoofdredacteur Try-Out Magazine
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Voorwoord van de voorzitster
Aan alle leden, ouders van leden, supporters, vrijwilligers en sponsors van Rugbyclub Waterland,

Het is lang, te lang geleden dat ik mijn zondagmiddag mocht besteden aan een stukje kopij voor de Try Out. Ik zeg hierbij dan
ook, heel blij te zijn met de vernieuwde redactie van ons clubblad en wens hen veel succes met het samenstellen hiervan.
Uiteraard hoort hier dan ook gelijk een bedankje bij voor Martin Eegerdink, die in mijn beleving de Try Out-kar jaren alleen
getrokken heeft. Martin bedankt voor al die uren leesplezier.

Als het zo lang geleden is dat je iets aan het papier toevertrouwd hebt, dan sta je voor een keuze uit veel onderwerpen waarover je kunt schrijven; moet ik het hier hebben over de plannen rondom onze verhuizing? 19 september jl. mocht ik wederom
toeschouwer zijn bij het gemeentebestuur, waar eenieder weer verwikkeld was in de voor- en tegengeluiden aangaande de
multifunctionele sporthal die op ons complex gebouwd moet gaan worden. Ik beloof hierbij dat ik niet meer over de verhuizing ga schrijven zolang er nog niets zeker is. Met het tempo van ons ambtelijk apparaat vraag ik mij af of ik dit als voorzitter
nog ga meemaken! Ik sta aan de vooravond van mijn 3e jaar als voorzitter van onze prachtige club. Officieel is dit dan ook
mijn laatste jaar. Wat wil ik nog bereiken in dit jaar?

Als ik probeer met wat afstand naar de club te kijken, dan zie ik een enorme grote groep enthousiaste, harde werkers. Velen
hebben hun plek naast de sport gevonden in een commissie, werkgroep of regelmatig achter de bar of in de keuken. Wanneer
je op een ledenbestand van 252 leden (ja, we zijn weer gegroeid!) ruim 70 vrijwilligers uit kan nodigen op de bedankavond,
dan heb je toch eigenlijk niet veel meer te wensen, zou je zeggen. Toch wil ik hier een lans breken voor mijn stokpaardje: de
korte lijntjes. Wat bedoel ik daarmee? Kort gezegd: laat de verantwoording daar waar hij hoort en durf de verantwoording te
nemen, daar waar je voor staat. Dit zal mijn doel zijn voor het komende jaar. Duidelijkheid verschaffen welke verantwoording
bij wie hoort te liggen en als bestuur zullen wij een controlerende taak hebben om in de gaten te houden of eenieder ook
werkelijk zijn/haar verantwoording neemt en dit op een juiste manier doet. Op deze manier zal onze organisatie sterker worden en beter functioneren. En een sterke organisatie hebben wij nodig, deze hoort bij een club die op Ereklasseniveau acteert.
Natuurlijk weten wij dit allemaal, maar het mag nog weleens gezegd worden: “Wij horen bij de 12 beste rugbyclubs van het
land!”

Dit vergt aanpassingen in je organisatie en daarnaast is het ook financieel zwaarder voor een club. We zijn dan ook heel blij
met onze nieuwe hoofdsponsor Van ’t Hek, wat binnenkort ook te lezen is op onze nieuwe shirts van ons 1ste team. Daarnaast
is het geweldig om te zien hoeveel inspanningen onze PR de laatste tijd heeft geleverd en met goed resultaat. Er zijn al veel
nieuwe bordreclames langs het veld te zien, maar…………..er kunnen er altijd meer bij. Mocht je, wanneer je dit leest, denken:
“Eén van de 12 beste clubs in het land? Daar wil ik mijn bedrijfsnaam ook graag aan verbinden!” Schroom dan niet en neem
contact met ons op.
Lieve mensen, voor ik besluit wil ik nog even onze mannen van het eerste, heel veel succes toewensen in hun competitie,
zwaarder dan ooit. Na een heel seizoen ongeslagen te zijn geweest is het weer even wennen dat wij ook kunnen verliezen.
Ons tweede team doet het tot nu toe super, ook voor hen veel succes, wat zou het mooi zijn als wij dit jaar weer een kampioensfeest kunnen vieren! De dames, inmiddels met een compleet team onder de bezielende leiding van Inge: heel veel plezier
en succes. De jeugd, onze grootste afdeling (76 leden): heel veel speelplezier en natuurlijk ook veel succes. De trimgroep, die
steeds maar verder groeit onder leiding van Dennis, wat een aanwinst voor onze vereniging. En last but not least, ons waanzinnige 3de team; onze kers op de taart!
Voor iedereen heel veel rugby-plezier! José van der Linden-Stander

In memoriam Paul Morrice

Met grote verslagenheid heeft Rugby Club Waterland begin juli kennis
genomen van het overlijden van Paul Morrice. Door een hartstilstand werd
Paul Morrice helaas slechts 54 jaar. Paul was jarenlang op de club actief als
trainer en scheidsrechter. De club zal hem zowel op als naast het rugbyveld
enorm gaan missen. Wij wensen zijn vrienden en familie, met name zijn
vrouw en kinderen, alle sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

5

6

Bart van Elsdingen
‘El Capitano’ vanaf de zijlijn
De 29-jarige Bart van Elsdingen is sinds 4 jaar captain bij het eerste team van Waterland. Bart is geboren in 		
Purmerend en opgegroeid in Scharwoude. Hij begon elf jaar geleden met zijn eerste trainingen bij Rugbyclub Waterland. ‘‘De eerste twee trainingen kwam ik kotsend van het veld. Bij de derde training gingen we tackelen en was ik
verkocht’’
De gang van de eerste klasse naar de Ereklasse brengt toch
‘‘Ik woonde op dat moment in Scharwoude toen rugbyer
wel een aantal veranderingen met zich mee. ‘’Het niveau
André Beuving vlakbij kwam wonen. Hij vroeg steeds of ik
is niet per definitie hoger dan in de eerste klasse. Je merkt
een keer mee ging naar de training. Hij bleef maar zeuren
wel dat de spelers fitter zijn en dat het spelletje veel snelen zeuren. De eerst twee trainingen kregen we conditieler gaat. Voor de rest zijn er nog wel een aantal andere
training van Rob de Graaf. Ik liep echt kotsend van het veld
veranderingen. We krijgen nu eten na de wedstrijd, dat is
af maar André bleef maar zeuren dat ik mee moest naar de
toch wel erg lekker. Ook drinken we tot drie kwartier na
trainingen. Bij de derde training mocht ik tacklen, dat is wat
de wedstrijd geen alcohol en zorgen we ervoor dat we een
ik wilde. Sindsdien heb ik negen jaar lang bijna alle traininoverhemd en een stropdas dragen.
gen meegemaakt, dat record van tien jaar heb ik net niet
gehaald.’’
De prestaties van het eerste team moeten beter worden.
Het overkwam echter ook RC de Hookers. Zij kwamen twee
Bart van Elsdingen raakte geblesseerd tijdens het beachrugjaar geleden de Ereklasse binnen. Het eerst jaar verloren
bytoernooi op Ameland. Hij kwam daar verkeerd terecht
ze alles, het jaar erna wonnen ze al iets meer, en nu staat er
en voelde meteen dat het niet goed was. Een beschadigde
gewoon een goed team.
zenuw zorgt voor een langzaam herstelproces. ‘‘Mijn
schouder was een uur lang uit de kom op Ameland. Daarna
‘‘We hebben meer mensen nodig op de eerste rij. We missen
is er een foto van gemaakt waar ze niets op konden zien.
Chris Plunkett en Bas Ekkelboom op deze posities. We zijn
Terug in Purmerend heb ik een echo laten maken waar een
nu wel bezig met het halen van een nieuwe ‘buitenlander’.
spierscheur te zien was. Om precies te bekijken wat er mis
Hij komt uit Australië en is voorgesteld door zijn landgewas is er ook nog een EMG scan gemaakt in het St. Lucas
noot Michael Sparks die eerder ook voor Waterland heeft
ziekenhuis in Amsterdam. Daar kwamen ze erachter dat een
gespeeld. Ook zijn we bezig met een speciaal visum voor
zenuw beschadigd is. Nu train ik met lichte gewichtjes om
Hayden Tidswell. Zijn werkvisum van een jaar is verlopen.
mijn schouder weer sterk te maken.’’
Bij een speciaal visum moet bewezen worden dat hij van
uitzonderlijk grote waarde is voor onze vereniging. Als dit
‘El Capitano’ staat momenteel noodgedwongen langs de
lukt zullen we ook voor Chris een visum aanvragen.’’
zijlijn. ‘‘Het is verschrikkelijk frustrerend om niet mee te
kunnen doen. De eerste wedstrijd tegen Hilversum bonkte
Toch ziet Bart Rugbyclub Waterland als een Ereklasse
mijn hart zo erg van de adrenaline. Ik wil gewoon meedoen,
vereniging. ‘‘Het komt helemaal goed. Ik hoop echt dat het
ook bij een verlieswedstrijd. Ik hoorde bij een hechte groep,
tweede team dit jaar weer zal promoveren. Ik heb gekeken
en daar zit ik nu even niet in.’’
en het ziet er echt goed uit. Op vrijwilligersgebied gaat het
ook de goede kant op. Iedereen draagt echt zijn of haar
De matige competitiestart is volgens Bart te wijden aan het
steentje bij. De website is weer helemaal top en ook de
aantal blessures. ‘’Er zijn een stuk of zes basisspelers die op
historie komt steeds meer terug in de club.”
dit moment een blessure hebben. Het is nu nog even moeilijk om er doorheen te komen. Een aantal teams moeten we
In de toekomst kan de club rekenen op een groep verse
kunnen verslaan.
Ereklassers. ‘‘Ik vind het erg jammer dat we dit jaar geen
doorstromers hebben gehad. Ik zie bij de jeugd wel veel
‘‘We hopen op handhaving in de Ereklasse. We gaan voor een
talentjes rondlopen. De jeugd is echt heel belangrijk voor de
plek bovenaan het rechter rijtje’’
toekomst van de club.’’
Volgend jaar gaan we weer verder bouwen aan een sterker
team. De jongens moeten de discipline hebben om aan zichzelf te blijven werken, ook buiten de trainingen om’’
Ondanks de matige start ziet Bart de toekomst nog wel
positief in. ‘‘De ervaren jongens blijven positief en zijn niet
bang voor de tegenstanders. We moeten proberen om een
goede sfeer te houden binnen het team.’’

Gewonnen prijzen Bart van Elsdingen:

Kampioen 2e Klasse (2007-2008)
Kampioen 1e Klasse (2008-2009)
Kampioen 1e Klasse (2011-2012)
Kampioen Beker 1e/2e Klasse (2011-2012)
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Darron schuift aan voor
regels en tips
Inmiddels zijn de eerste wedstrijden gespeeld in de competitie. Misschien heb je al een keer met de nieuwe regels te
maken gekregen en snapte je niet precies wat er aan de hand was? Daarom kwam onze scheidsrechter Darron aanschuiven bij de bar om eens alle nieuwe regels door te nemen. Ook gaf hij een aantal belangrijke tips mee.
De belangrijkste nieuwe regels:
Regel 12.1 (e) Knock-on of voorwaarts pass gaat uit
Wanneer de bal door middel van een knock-on of een voorwaarts pass uitgaat mag de niet-overtredende partij kiezen
voor een line-out op het punt waar de bal over de lijn ging,
of een scrum op de plaats waar de bal knock-on ging of
voorwaarts werd gepasst.
Regel 16.7 (c) Vijf seconden om de bal te spelen na een
gewonnen ruck
Als de bal gewonnen is in een ruck moet de bal binnen vijf
seconden gespeeld worden. Een gewonnen bal houdt in
de praktijk in: de bal ligt vrij en er wordt geen tegenstand
geboden door de verdedigende partij.
Tip van Darron:
Als je een punt of twee achter staat en niet tegen concurreert moet de bal gespeeld worden binnen vijf seconden. Dit
voorkomt het rekken van tijd en voert de druk op voor de
aanvallende partij. Zorg dan wel dat je guards verdedigend
goed staan.

Regel 20.1 Het vormen van een scrum
Voorgaand was het zo dat de call voor het formeren van een
scrum werd gegeven door: crouch/touch /pause/engage.
Nu is de call veranderd in: crouch/touch/set. Deze verandering is doorgevoerd in verband met de veiligheid van het
spel.

Regel 9.B.1 Methode van scoren
De conversie moeten binnen 90 seconden na de gescoorde
try genomen worden. Anders telt deze niet.
Tips van Darron:
Tip 1: Luister altijd naar de scheidsrechters.
In de praktijk komt het vaak voor dat spelers niet luisteren
naar de preventieve communicatie van scheidsrechters.
Zorg ervoor dat je dit wel doet in verband met veiligheid.
Ook voorkom je hier natuurlijk onnodige strafschoppen en
kaarten mee.

Tip 2: Concentreer je niet te veel op de scheidsrechters, met
het eigen spel heb je het druk genoeg.
Tijdens een wedstrijd concentreren spelers zich vaak op
scheidsrechters en hun beslissingen of beslissingen die zij niet
maken. Een voorbeeld uit de praktijk. Er wordt een line-out
genomen en de bal gaat wellicht niet recht door het midden.
Darron vermoedde dit, maar voordat hij fluit wordt er door
een speler ‘not straight’ geroepen. Vervolgens kan Darron
niet meer fluiten voor de overtreding indien het een twijfelgeval was. Dit suggereert namelijk dat de scheidsrechter voldoet aan verzoeken en coaching van spelers. Het is daarbij zo
dat een speler sneller praat dan dat een scheidsrechter fluit.

Regel 4.2 Kledingsvoorschriften tijdens de wedstrijd
Vrouwen mogen van nu af aan een lange broek dragen onder hun gewone broek.
3 tips voor de beginnende rugbyer

1. Hou het simpel voor jezelf en probeer niet te diep op de
regels in te gaan in het begin. Zorg dat je de basis van de
rugbyregels goed begrijpt. Dan komt de rest vanzelf in de
komende jaren..
2. Als je meer wilt weten over de rugbyregels kijk dan
eens op: www.irblaws.com/NL/

3. Voor regels in de praktijk en uitleg daarover kun je eens
kijken op deze site: www.sareferees.com/laws. Hierbij
staan ook videoclips met uitleg
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Niels Koppes:
“Purmerend op de kaart zetten”
De term ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ klinkt afgezaagd, maar toch is dat idee bij Rugby Club Waterland echt
een groot succes geworden. Neem nou het team dat aan het einde van het seizoen 2011/2012 in het veld stond in de
gewonnen Nationale bekerfinale tegen RC Dwingeloo. Een overgrote meerderheid van de spelers die in het Rugbystadion in Amsterdam in actie kwamen speelden minstens twee jaar in één van de jeugdselecties van de rugbyclub. In
2011 reisden ook nog eens vijf jonge Waterlanders af naar Roemenië om daar namens Nederland te spelen op het EK
onder de 19 jaar.
Voor Niels Koppes, speler van de Junioren (spelers van
15/16 jaar) van Waterland is spelen met RC Waterland 1
in de Ereklasse en een plek bij Jong Oranje nog een rugbydroom. De zestienjarige Purmerender, die een kaderopleiding voertuigentechniek doet op het College voor Beroepsonderwijs, heeft zich dat wel als doel gesteld. En hij weet
waar hij het over heeft, want hoewel hij nog jong is heeft hij
inmiddels al zo’n elf rugbyseizoenen achter de rug. Dat hij
als vijfjarig jochie met rugbyen bij Rugby Club Waterland
begon was eigenlijk toevallig. “Ik stond langs de kant naar
een wedstrijd van de Benjamins te kijken waar Luuk de
Rover meespeelde, een vriend van me. Karin Meijer, toen
teamleider van de Turven, Benjamins en Mini’s (TBM) zag
mij daar staan en vroeg of ik ook geen zin had om mee te
doen. Voor ik het wist stond ik in het veld met een rugbybal
in mijn handen. Ik vond het wel leuk, dus trainde ik een
aantal keer mee.“
Het rugbyen bleef Niels leuk vinden, hij speelde na de
Turven in alle volgende jeugdlichtingen van Rugby Club
Waterland. Inmiddels speelt hij voor het tweede jaar bij de
Junioren. Vooral de vriendschappen die hij sloot met zijn
medespelers gaf een belangrijke drive om door te rugbyen.
“Op een gegeven moment zat ik met veel jongens in een
team die ik ook goed kende van school, het was een echt
vriendenteam. Bij de Junioren is het nu nog steeds een
gezellig vriendenteam maar we zijn wel serieus bezig met
rugbyen. Naast het rugbyen doen we ook leuke dingen met
elkaar, zoals met z’n allen naar de kermis in Purmerend.
Rick Proost die net als ik al heel wat jaren op rugby zit is
een heel goede vriend van me geworden, ik zie hem bijna
dagelijks.”
Zoals bij veel jeugdleden is voor Niels de jaarlijkse jeugdtour een mooie herinnering. Begin september gingen de
Cubs en Junioren naar de Engelse stad Croydon, dat zo’n
beetje een buitenwijk van Londen is. “We moesten verzamelen op Schiphol, we zorgden daar best voor een chaos
met zoveel rugbyers” zegt Niels met een grote glimlach.
“We werden meteen goed in de gaten gehouden, maar in
het vliegtuig was het een stuk rustiger. Vlak na aankomst
bij ons verblijf in Croydon kregen we meteen een zware
training van onze trainer Quique Sanchez”, vertelt Niels
met een uitdrukking op zijn gezicht alsof hij er nog steeds
spierpijn van heeft.

Een rugbytour wordt vaak gekenmerkt door een thema, dit
keer was dat superhelden. Na de training gingen de spelers
als superheld Londen in. Zo kon je in de Engelse hoofdstad

ineens oog in oog staan met Superman, een Power Ranger,
Super Mario of Batman. “Dat was erg grappig, ik was verkleed als Gambit en echt iedereen wilde met ons op de foto.
Wat ook erg leuk was, was de wedstrijd tegen Beccehamian
RFC een dag later. Dat was echt een zware wedstrijd, we
dachten dat wij goed waren omdat we vorig jaar best hoog
eindigden, maar zij waren veel sterker. We hebben daarna
ook met ze getraind met veel andere oefeningen dan wij in
Nederland gewend zijn, daar leerde je echt erg veel van.“
Het werd een tour met nog meer bijzondere ervaringen
want er werd ook nog bezoek gebracht aan het Twickenham Stadium. Met een capaciteit van 82.000 zitplaatsen is
het één van de grootste stadions van Europa, het Nationale
team van Engeland speelt daar ook altijd zijn interlands.
“We hebben daar twee wedstrijden bekeken, het was echt
een heel groot stadion. Er waren ontzettend veel mensen,
ondanks dat de bovenste ring niet eens helemaal vol zat. We
hebben heel veel lol gehad. Op maandag moest ik meteen
wel weer naar school. Dat werd een erg zware dag, maar dit
weekend had ik nooit willen missen.”
“Voor ik het wist stond ik in het veld met een rugbybal in mijn
handen”

Inmiddels zijn de Junioren een paar weken in training, ze
krijgen training van Quique Sanchez, Roberto Warmerdam
en Nick Romp. Dat zijn niet de minsten, Sanchez was eerder
o.a. bondscoach van Curaçao en Warmerdam en Romp
spelen beiden voor RC Waterland 1 en kwamen ook uit voor
diverse Nationale jeugdteams. “Quique geeft echt zware
trainingen, maar je leert er wel heel veel van. De trainingen
van Roberto zijn ook erg zwaar maar heel goed voor de conditie. Van Nick leren we veel behendigheid, hij doet dit met
veel energie. Ik weet nog wel dat hij tijdens een wedstrijd
van ons tegen The Pink Panthers langs de lijn met me mee
rende toen ik was doorgebroken. Tot aan de trylijn bleef hij
instructies geven: ‘Nu naar links, nu naar rechts, rechtdoor,
versnellen!’, hij had niet eens meer door dat hij inmiddels
een meter achter me in het veld liep. Ik scoorde gelukkig,
maar Nick werd door de referee van het veld gestuurd. Dat
vond ik erg leuk”, zegt Niels een seizoen later nog steeds
lachend.
De eerste competitiewedstrijd van de Junioren is ook gespeeld, het leverde in Deventer een ruime overwinning op
tegen Oost Combinatie. Niels was ook erg te spreken over
die teamprestatie. “Het ging er erg lekker, we wonnen met
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5-97! Ik had ook een paar try’s gescoord. Volgens mij waren
dat er vier, maar ik hou dat niet echt bij. We speelden goed
en bij de tegenstander merkte je duidelijk dat ze nog moesten wennen aan hun samenstelling, ze spelen namelijk met
verschillende verenigingen in één team. Maar dat laatste
moet je maar niet opschrijven hoor, dan lijken wij misschien
wel minder goed’ voegt Niels ‘tevergeefs’ nog even snel toe.
Slechte tegenstander of niet, het heeft Niels in ieder geval
veel vertrouwen gegeven. “Ik verwacht dat we het dit jaar
met dit team erg goed gaan doen. De winnaarspoule moeten
we kunnen halen en dan zit een topdrieplaats er zeker in.
Onze grootste concurrenten zullen Haagse RC en BSN zijn,
die hebben altijd goede teams.”
Persoonlijk heeft Niels zich als doel opgelegd om ooit met
Waterland in de Ereklasse te spelen. Dat hoopt hij te doen
op zijn favoriete wing-positie. De wings die nu voor RC
Waterland 1 spelen zijn dus in ieder geval alvast gewaarschuwd. “Ik speel ook wel eens als tweede center maar
mijn voorkeur ligt toch echt bij de wing. Je hoeft dan niet te

passen en hebt een doel als je de bal krijgt, op volle snelheid naar de trylijn. Mijn mooiste try ooit scoorde ik ook op
die plek bij de Cubs, we stonden thuis op dat moment gelijk.
Ik kickte de bal tot twee maal toe precies langs de zijlijn en
pakte hem toen op en ik drukte een try. Mijn moeder die
vaak kwam kijken herinnert me er thuis nog geregeld aan.
Dat was echt een mooi moment. Ik hoop dat ik ooit voor
Jong Oranje gescout word, in ieder geval wil ik lekker bij
Waterland blijven spelen. Uiteindelijk wil ik in het eerste
komen spelen, natuurlijk in de Ereklasse.”
“Hopelijk gaan steeds meer jongeren rugbyen, rugby is
echt een heel leuke sport. Het is goed voor je conditie en
je krijgt er een sterk lichaam van. Het is toch geweldig om
Purmerend met rugby op de kaart te kunnen zetten.” Niels
is duidelijk erg enthousiast over rugby en ook over de club
zelf. “Ze hebben alles goed georganiseerd, het gaat ook erg
goed. Ik zou niet weten wat er beter kan.” Toch heeft Niels
na even nadenken toch nog een verbeterpuntje gevonden:
“Misschien wat meer douches in kleedkamer 3, dan is het
helemaal perfect.”

Nick Romp: “Niels is een behendige rugbyer”

Natuurlijk vroegen wij ook naar het oordeel van één van de trainers over Niels en over het Junioren team. Nick Romp: “Niels
is een behendige rugbyer, die niet veel op de voorgrond zal treden, zowel verbaal als in het veld. Wing is zijn favoriete positie
en die plek vult hij ook prima in met zijn snelheid. Passen doet hij niet graag, dat weet hij zelf ook. Zijn kracht ligt dan ook
meer in zijn snelheid en bewegelijkheid, iets wat hij in de wedstrijd ook altijd goed toepast. Niels is leergierig en luistert
goed naar de aanwijzingen die hij krijgt. Hij is ook altijd wel in voor een dolletje en dat maakt het training geven aan hem
plezierig.
Het Juniorenteam is zeker een talentvolle groep. Het hele team is leergierig, luistert goed en wil duidelijk beter (en de beste)
worden. Toch is het in deze samenstelling ook een vrij nieuw team, we hebben een hoop nieuwe jongens. In deze
groep zit zeker potentie en in de toekomst zullen er ongetwijfeld jongens een plek in het eerste team kunnen veroveren.
Mits ze gemotiveerd en leergierig blijven natuurlijk.”
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RC Waterland 1

Het eerste team van RC Waterland werd tijdens het seizoen 2008-2009 voor de eerste keer kampioen van de eerste klasse.
Het promoveerde niet omdat de club er op dat moment nog niet klaar voor was. In het seizoen 2011-2012 werd het team
ongeslagen kampioen en bekerkampioen. Door het kampioenschap promoveerde het team nu wel naar de hoogste klasse
van het Nederlandse rugby.

Onder leiding van Willem van Eck, Bas den Uijl en Ronald Berrevoets wordt er op dinsdag en donderdag vanaf 19.30 uur
getraind. Teammanagers Hans Spaan en Koos Veltman zorgen dat er organisatorisch niets mis gaat. Het eerste team is een
prestatiegerichte groep spelers die graag op het hoogste niveau in Nederland wil presteren. Het doel van dit jaar is sowieso
handhaven in de Ereklasse. Zij willen minimaal spelen om de ‘Plate’, hetgeen inhoudt dat zij op de eerste of tweede plaats
moeten eindigen in het rechterrijtje. Met een uitgebalanceerd team van eigen opgeleide jeugd aangevuld met ervaren spelers uit het buitenland wordt er hard gewerkt om deze doelstelling te bereiken.
Naast de inspanningen die op het veld geleverd moeten worden is er ook ontspanning in de vorm van diverse teamgebeurtenissen. Hieronder is te verstaan samen met de partners uit eten, teamuitjes en andere leuke speldagen. Aan het eind van
het seizoen wordt de speler van het jaar gekozen op het galafeest van de club. Naast de reguliere competitie wil deze groep
ook dit jaar gaan excelleren op een andere spelvorm in het rugby namelijk de ‘sevens’. Dit is een spel wat op een normaal
veld wordt gespeeld alleen dan met maar 7 spelers in plaats van de normale 15. Deze variant vindt meestal plaats in de
maanden mei en juni en zal in 2016 voor het eerst ook plaatsvinden op de volgende Olympische Spelen.
Het seizoen wordt zoals dit de laatste jaren gebruikelijk is afgesloten op Ameland met het open Nederlands beach kampioenschap. RC Waterland eindigt hier meestal bij de eerste acht.
Informatie over het team is mogelijk bij:
Bart van Elsdingen (+31621505702)
Dennis Bus (+31655934108)
Competitieprogramma Ereklasse:
39–3		
5–62		
63–5		
06-10-2012
13-10-2012
20-10-2012
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RC Hilversum 1
RC Waterland 1
RC the Hookers 1
RC Waterland 1
Castricumse RC 1
RC Waterland 1

-

RC Waterland 1		
27-10-2012
LRC DIOK 1		
24-11-2012
RC Waterland 1		
08-12-2012
RC the Pink Panthers 1
15-12-2012
RC Waterland 1		
22-12-2012
RC The Dukes 1				

Haagsche RC 1
RC Waterland 1
RC Waterland 1
Utrechtse RC 1
Amstelveense RC 1

-

RC Waterland 1
RC ‘t Gooi 1
RC Eemland 1
RC Waterland 1
RC Waterland 1

RC Waterland 2

In het eerste seizoen van het huidige tweede team (het nu al legendarische derde was daarvoor grotendeels het tweede,
maar daar hebben we het even niet over) hebben we meteen het kampioenschap van de 4e klasse Noord West behaald. Een
prachtig resultaat bereikt door goed rugby en een fantastische teamspirit.
Dit seizoen spelen we in de 3e klasse Noordwest en ook dit jaar willen we zo hoog mogelijk in onze klasse eindigen. Had
het team vorig jaar alleen tot taak te promoveren naar een hogere klasse, dit jaar ondersteunen we ook het eerste team om
hun positie in de Ereklasse te consolideren. Dat maakt spelen in het tweede team extra spannend: we gaan voor onze eigen
resultaten maar helpen ook het eerste waar we maar kunnen.

Het tweede team bestaat uit spelers die nog niet zo lang rugbyen en uit spelers met veel ervaring die vaak eerder in het eerste gespeeld hebben, een ideale mix tussen jong talent en ervaren spelers. Daarmee is het een super team voor de ervaren
rotten die graag goed willen spelen maar wel met een tandje minder qua competitie. En het team is een geweldige leerschool voor de jongeren die snel kunnen leren en soms zelfs al even van de Ereklasse kunnen proeven.
Elke zondag die we spelen willen we met minstens twintig man vertrekken en (als de posities het toestaan) speelt iedereen die meegaat. Uiteraard speelt de trainingsopkomst daarbij een rol. We werken immers aan een serieuze opdracht, dus
wordt er serieus gespeeld EN getraind. Dat laatste doen we dinsdag- en donderdagavond tezamen met het eerste team.
Beide trainingen beginnen om 19.30 uur.
Op zondag beginnen de wedstrijden meestal om 14.30 uur, maar een uitzondering op die regel is mogelijk.

Voor meer informatie over RC Waterland 2 kun je contact opnemen met teammanager Ton Termeulen (tontermeulen@
gmail.com) of de captain Willem Muller (willem.muller@xs4all.nl).
		
		
Competitieprogramma 3e Klasse Noordwest
11-26		
30–0		
59–5		
52-7		
21-10-2012
28-10-2012
04-11-2012
11-11-2012
17-11-2012

RC ‘t Gooi 3
RC Waterland 2
RC Den Helder
RC Waterland 2
ASRV Ascrum 2
RC Waterland 2
RC Eemland 2
RC Waterland 2
RC Spakenburg

-

RC Waterland 2
Utrechtse RC 3
RC Waterland 2
USRS 2
RC Waterland 2
RFC Haarlem 1
RC Waterland 2
RC Hilversum 2
RC Waterland 2

02-12-2012
09-12-2012
16-12-2012
20-01-2013
27-01-2013
24-02-2013
03-03-2013
10-03-2013
16-03-2013

RC Waterland 2
Utrechtse RC 3
RC Waterland 2
USRS 2		
RC Waterland 2
RFC Haarlem 1
RC Waterland 2
RC Hilversum 2
RC Waterland 2

-

RC ‘t Gooi 3
RC Waterland 2
RC Den Helder
RC Waterland 2
ASRV Ascrum 2
RC Waterland 2
RC Eemland 2
RC Waterland 2
RC Spakenburg		
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RC Waterland 3

Na in 1987 kortstondig een 3e Waterland team in de vaderlandse competitie te hebben ingeschreven, was het in 2011 wederom zover. Om de doorstroom van onze jeugd in goede banen te leiden, werd er voor hen plaatsgemaakt. Met een aantal
tweede teamspelers, teruggevraagde oud-spelers een paar nieuwe leden werd het ‘nu al legendarische’ 3e team gevormd.
Het team stond onder leiding van de nieuwe captain Maarten Rabelink. Ook de teammanager van het oude 2e team, Hans
Le Noble, is meeverhuisd naar het 3e team. Het team heeft op papier zo’n 40 potentiële spelers (de jongste is 18 jaar en de
oudste is inmiddels 62 jaar).

Afgelopen seizoen zijn alle gemaakte doelstellingen gehaald, het team is ‘kampioen’ geworden van het rechterrijtje, heeft
elke wedstrijd met voldoende man het veld betreden en ook weer verlaten. Ook de trainingsopkomst was zeker niet slecht
en de stemming onderling is zelfs uitstekend te noemen. Ook dit seizoen is de doelstelling om iedere zondag (met minimaal
18 spelers) van start te gaan. Na de wedstrijd moet een sterke derde helft ook de kracht van het team zijn. Door de ongedwongen sfeer hopen we ook nieuwe leden het rugbyspel bij te brengen. Waar mogelijk (als de posities het toestaan) zal
ook iedere speler die meegaat, meespelen. Uiteraard wordt er wel gekeken naar je trainingsopkomst.

Voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels 2 vaste trainers gevonden, Piet van Twisk en Smelly van Diepen, zij zullen op de
vrijdagavond een aparte (derde) teamtraining verzorgen. Daar de overige herenteams op donderdag gaan trainen heeft het
3e team samen met de dames dan het rijk alleen. De trainingen beginnen om 20:00 uur. Doel is wel dat de 3e teamspelers
toch wel 1 x per week het trainingsgras betreden. Op de zondag zijn de wedstrijden op verschillende tijdstippen, maar worden ruim van te voren bekendgemaakt.
We hopen dat het 3e team nog een lang leven is beschoren, de start in het afgelopen seizoen was veelbelovend.

Voor meer informatie over RC Waterland 3 kun je contact opnemen met teammanager Hans Le Noble (hans_le_noble@
deltalloyd.nl) of captain Maarten Rabelink (maartenrabelink@hotmail.com).
Competitieprogramma 4e Klasse Noordwest:
19-12		
89-0		
14-82
21-10-2012
28-10-2012
04-11-2012
11-11-2012
18-11-2012
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RC Waterland 3
Castricumse RC 4
RC Waterland 3
Amstelveense RC 2
RC Waterland 3
Alkmaarse RUFC 2
RC Waterland 3
AAC Rugby 2

-

RC West Friesland
RC Waterland 3
RC The Smugglers
RC Waterland 3
RFC Haarlem 2
RC Waterland 3
USRS 4		
RC Waterland 3

02-12-2012
16-12-2012
20-01-2013
27-01-2013
24-02-2013
03-03-2013
10-03-2013
17-03-2013

RC West Friesland
RC Waterland 3
RC The Smugglers
RC Waterland 3
RFC Haarlem 2
RC Waterland 3
USRS 4		
RC Waterland 3

-

RC Waterland 3
Castricumse RC 4
RC Waterland 3
Amstelveense RC 2
RC Waterland 3
Alkmaarse RUFC 2
RC Waterland 3
AAC Rugby 2

RC Waterland Dames

In 2005 zijn de eerste dames bij Waterland begonnen. Nu, alweer zeven jaar later, mogen wij ons prijzen met een hecht damesteam dat bestaat uit een stel enthousiaste meiden die gaan voor rugby en er zijn voor elkaar. Sommigen hebben al jaren
ervaring, anderen komen net kijken, maar winnen en verliezen is wat we samen doen.
Het seizoen 2012 – 2013 is in september weer begonnen, net als vorig jaar in de 2e klasse noord. Alle dames zijn vol frisse
en goede moed van start gegaan. Dit jaar met een groot aantal nieuwe meiden, die na de Dames Rugby Dagen zijn blijven
hangen. En wij als echte Waterlanders zullen er dan ook voor zorgen dat ze zich thuis zullen gaan voelen en nooit meer
weggaan. Ook zullen er dit jaar een aantal meiden meespelen van West-Friesland. Ze weten al aardig de weg op onze de
club te vinden. Helaas moeten we afscheid nemen van Maaike, zij gaat spelen bij AAC. Wij wensen haar veel succes. Gelukkig hebben we met Anne als nieuwe captain een waardig opvolger voor Maaike gevonden.
Ook dit jaar zal onze vaste trainer, Inge Visser uit het Nederlands nationaal team ons trainen. Zij is buiten een geweldige
rugbyster en sportdocent ook de oprichter van het damesrugbyteam bij Waterland en geeft dan ook met volle overtuiging
en passie de trainingen. Onze meiden gaan ervoor, zoals zij dat altijd gedaan hebben. Lekker samen ballen, plezier maken
en “knokken” voor elkaar, het team en het (dames)rugby in het algemeen. Het is een open, gezellige en sportieve groep
meiden met een variërende leeftijd van 15 tot 43 jaar. We trainen dinsdag en vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur.

Rugby is bij uitstek een teamsport, je kunt het niet alleen. Het is een veelzijdig spelletje, voor iedereen, voor elk maatje. Wij
zijn op zoek naar teamplayers! Meiden die ervoor gaan, lekker willen sporten en van de nodige gezelligheid houden! De
dames van Rugby Club Waterland staan voor iedereen open!
Kom dit seizoen allemaal kijken hoe de dames van Waterland glunderen als ze staan te spelen. Want een ding is zeker: wij
hebben plezier in rugby!!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met teamcaptain Anne Striedelmeijer (anne_striedelmeijer@msn.com).
Competitieprogramma Dames Tweede Klasse Noord:
15-112		
07-10-2012
14-10-2012
28-10-2012
04-11-2012
11-11-2012
25-11-2012
02-12-2012

RC de Wrotters
RC Waterland
RC Pickwick Ladies
All Blues		
RC Waterland
RC Waterland
RC Dwingeloo
RC Waterland

-

RC Waterland
RC Dwingeloo
RC Waterland
RC Waterland
WAD Rugby
RC de Wrotters
RC Waterland
RC Pickwick Ladies

09-12-2012
16-12-2012
13-01-2013
20-01-2013
27-01-2013
17-02-2013
24-02-2013

RC Waterland
WAD Rugby
RC de Wrotters
RC Waterland
RC Pickwick Ladies
All Blues		
RC Waterland

-

All Blues
RC Waterland
RC Waterland
RC Dwingeloo
RC Waterland
RC Waterland
WAD Rugby
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RC Waterland Colts

De Colts van Rugby Club Waterland bestaan uit de volgende spelers: Rick Gijssen (flanker), Remco Batterman (fly half),
Laurens de Boer (prop), Jasper Ensing (tweede rij), Casper Guit (scrum half), Tristan Houtkamp (wing), Daniel Mijnders
(nummer 8), Anderson Thenu (driekwarter is op vele posities inzetbaar) en Marco van Silfhout (prop).

We begonnen het seizoen 2012/2013 met een cluster samen met RFC Haarlem, RC West Friesland en RUFC Alkmaar. De
eerste twee wedstrijden werden gespeeld in de Plate Poule en helaas werden deze wedstrijden verloren. Dit kwam doordat
we met te weinig spelers de wedstrijd begonnen en vervolgens ook nog te maken kregen met blessures. Doordat ons cluster twee keer met te weinig spelers aan de wedstrijd begon ( terwijl we theoretisch 23 of 24 spelers hadden) werd onder
lichte dwang van de NRB besloten om ook Cas RC, dat ook niet volledig was, aan het Noordwest cluster toe te voegen. West
Friesland had vervolgens aangegeven dat zij graag hun twee colts wilden terugtrekken uit het cluster.

Het gevolg van dat alles is dat onze jongens vanaf nu spelen in de Cup Poule, de hoogste Colts klasse. Dit kan een stimulans
zijn om te komen trainen en te presteren. Er wordt door de Colts dit seizoen gespeeld in een speciaal nieuw clustershirt dat
ook op deze pagina te zien is. Dit shirt wordt gesponsord door Gijsen Poedercoating en Schot.
Al met al hoop ik dat ondanks de vele partijen die vertegenwoordigd zijn in dit cluster, dat onze jongens veel plezier, lol en
gezelligheid hebben en houden in het rugbyspelletje en dat ze allemaal voldoende aan het spelen toekomen.

De Waterlandse Colts trainen met RC Waterland 1 en 2 mee, dus elke dinsdag en donderdag van 19:30 uur tot en met 21:30
uur. Er wordt ook geprobeerd geregeld samen te trainen met de andere teams uit het cluster.
Voor meer informatie over de Colts kun je contact opnemen met Ed Guit: edguit@xs4all.nl

Competitieprogramma Colts Cuppoule:
0-30		
22-52		
10-41
0-39		
28-10-2012
04-11-2012
11-11-2012
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Combinatie Noordwest
Gouda/Hookers/Delft
Combinatie Noordwest
Combinatie Noordwest
Amstelveense RC		
Rugby Club Hilversum
Combinatie Noordwest

-

Oysters/Ducks/Octopus
Combinatie Noordwest
DIOK/Bulldogs
RC Eemland
Combinatie Noordwest
Combinatie Noordwest
Haagsche RC

RC Waterland Junioren

Het Juniorenteam van dit seizoen is een eigen team met de mogelijkheid voor RC West-Friesland uit Hoorn om hun junioren aan te laten sluiten bij ons. De trainers/coaches van de junioren zijn Nick, Roberto en Quique. Zij gaan indien mogelijk
mee naar de wedstrijden en zorgen voor de opstelling.

Mocht het veld afgekeurd zijn bij trainingen dan wordt er gekeken of looptraining in combinatie met krachttraining mogelijk is. Check dus altijd voor 18.00 uur nog even je mail, zeker bij slecht weer. Neem eventueel vervangend schoeisel mee
(loopschoenen i.v.m. looptraining of zaalschoenen i.v.m. sportschool). Mocht je niet kunnen trainen, meld het dan even.
Altijd fijn om te weten wat de reden is en wanneer je verwacht er weer bij te zijn. Mail het me even of bel me. Zeker bij wedstrijden is het van belang dit tijdig door te geven. De trainers maken de opstelling en moeten die dan wellicht aanpassen!
Dit afmelden is uiteraard ook belangrijk i.v.m. het wachten op teamgenoten bij de verzamelpunten.
Het is altijd de bedoeling dat je 1 uur voor de kick-off tijd bij de wedstrijdlocatie aankomt. Dit i.v.m. omkleden en warmlopen. Bij thuiswedstrijden staan de ouders in de kantine, 2 achter de bar en 2 in de keuken. Dit is vanaf een uur voor kick-off
tot ca een uur na de wedstrijd, dus 2,5 a 3 uur. Als ik kijk naar het vorige speelseizoen denk ik dat iedere ouder max 3 x per
seizoen aan de beurt is. Thuiswedstrijden worden gespeeld in Purmerend.
Voor de duidelijkheid, met “ouders van” bedoel ik één van de ouders. Kun je niet, probeer dan zelf te ruilen met een andere
ouder. Mocht er een wedstrijd worden afgekeurd, dan wordt er een inhaaldatum gepland. De ouders zullen dan “meeverhuizen” naar de inhaaldatum.

Trainingen: Dinsdag en donderdag van 19:00 tot 20:30 uur. Wil je een keer mee komen trainen dan is dit altijd mogelijk. Bel
me van te voren even op dan zorg ik dat ik je bij de club even opvang!
Teammanager / wedstrijdsecretaris Junioren: Peter Proost
E-mail : Monica.peter@online.nl
Telefoon: 06-23325318
Competitieprogramma Junioren Platepoule Noord:
5-35		
30-0		
24-29		
06-10-2012
03-11-2012
10-11-2012
17-11-2012

Oost combinatie		
RC Waterland		
Rugby Club Hilversum
RC Waterland		
GOOIDOGS		
RC Waterland		
Den Helder/Alkmaar		

-

RC Waterland
RC the Pink Panthers
RC Waterland
RFC Haarlem
RC Waterland
RC Eemland
RC Waterland
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RC Waterland Cubs

Het team van de Cubs bestaat dit jaar uit een clusterteam. De clusterpartners zijn RUFC Alkmaar en RC West-Friesland. De
reden dat we clusteren is dat er helaas nog niet genoeg eigen spelers zijn om zelf een team te vormen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn om ook een potje rugby te spelen laat het me even weten dan kun je een keer mee komen trainen.

De trainers van Waterland zijn; Hans Heijne, Peter van de Weerd en Michael Flierman en gaan zoveel mogelijk mee naar
de wedstrijden. Op dinsdag- en donderdagavond wordt er getraind van 19.00 uur tot 20.00 uur. De wedstrijden zijn op
zaterdag en beginnen meestal om 11.00 uur. We verzamelen altijd een uur van te voren als we thuis spelen. Dit kan in
Purmerend of in Alkmaar zijn. En bij de thuiswedstrijden in Purmerend is het de bedoeling dat de ouders van de Cubs in de
kantine staan tijdens de wedstrijden.
Mocht je nou een keer niet kunnen met trainingen of met de wedstrijden laat dit dan altijd zo snel mogelijk weten zodat dit
doorgespeeld kan worden aan de trainers.
Mochten er nog vragen zijn dan kun je mij bereiken op telefoonnummer; 06-41545035 of per mail; m.heere@hetnet.nl.
Carol Heere (Teammanager Cubs)

Competitieprogramma Cubs Platepoule Noord:
5-35		
35-7		
14-36		
21-48		
06-10-2012
03-11-2012
10-11-2012
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Oost combinatie
RC Waterland
Noord Combinatie
RC Hilversum
RC Waterland
GOOIDOGS 2
RC Waterland

-

RC Waterland
RC the Pink Panthers
RC Waterland
RC Waterland
RFC Haarlem / AAC
RC Waterland
RC Eemland 1

RC Waterland TBM

Turven

Benjamins

De TBM (Turven, Benjamins, Mini’s) spelen nog geen competitie maar hebben gedurende het seizoen wekelijks toernooitjes. Ook wordt er naast de toernooitjes veel aandacht besteed aan teambuilding, er wordt regelmatig iets leuks georganiseerd zoals een tentenkamp en een rugbytour. Of een keer met z’n allen schaatsen of zwemmen.

Rugby is een fysieke sport en goed voor de motoriek. Discipline en fairplay staan hoog in het vaandel. Rugby is boven alles
een echte teamsport. Wedstrijden win je alleen met z’n allen. Rugby kun je spelen vanaf 6 jaar. Wij nodigen u en uw kinderen van harte uit om mee te trainen of om een wedstrijd te komen kijken.

Turven (geboortejaren: 2004 t/m 2006) en Benjamins (geboortejaren: 2002 t/m 2003): Bij de Turven en Benjamins ligt de
focus op de sportieve ontwikkeling in het algemeen, de FUNdamentAls in rugbytaal. Door veel spelletjes te spelen waarbij
je een rugbybal gebruikt maar waarbij het accent ligt op plezier (FUN) en het gebruik van het lichaam zoals vallen, rollen,
duikelen, rennen en slalommen. Het leren gebruiken van de ruimte en het zoeken van de gaten is een belangrijk aspect.
Mini’s (geboortejaren: 2000 t/m 2001): Bij de Mini’s gaat het al meer om het spelletje rugby maar is het nog niet heel
specifiek. De spelers worden hier alle facetten van het rugby bijgebracht. Ze staan op wisselende posities en er is al meer
structuur in het spel. De nadruk ligt nog op open spel. Je kan al met twee groepen (zogenaamde families) werken, de baldragers en de supportspelers.

Trainingen Turven en Benjamins: dinsdag & donderdag van 18:00 tot 19:00 uur. Mini’s: dindag en donderdag van 19.00 tot
20:00 uur.
Teammanager/wedstrijdsecretaris Turven & Benjamins: Sjaak Berkelaar (berkelaar.sjaak@gmail.com)
Teammanager/wedstrijdsecretaris Mini’s: Liesbeth Krijgsman (liesbeth.krijgsman@gmail.com)

Mini’s
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En toen was er rugby in Purmerend
Elke bezoeker aan het huis van Hans Le Noble heeft altijd even de tijd nodig om te verwerken wat hij of zij daar
gezien heeft. Het huis van het erelid van Rugby Club Waterland staat bomvol met boekenkasten gevuld met
stripboeken en verder alles wat maar enigszins te sparen is. Hans bewaart alles en dat heeft een groot voordeel.
Omdat hij al vlak na de oprichting van Rugby Club Waterland bij de club betrokken is heeft hij een groot historisch archief over de Purmerendse rugbyers aangelegd. Daaruit doet hij voor Try-Out Magazine een greep, bij
deze eerste keer begint hij heel toepasselijk..… bij het begin.
We schrijven voorjaar 1983. In het toenmalige lokale suffertje ‘de Purmer’ stond een eerste artikeltje dat iemand uit
Broek in Waterland rugby wilde introduceren in Purmerend, ene docent lichamelijke opvoeding genaamd Erwin
Welbergen. De artikelen volgden elkaar op en een eerste
kennismakingsbijeenkomst werd georganiseerd in Gemeenschapshuis Overwhere aan de Sportlaan. Zo’n 25 bebaarde,
getatoeëerde en woest uitziende mannen met een enkele
kantoorklerk ertussen kwamen bijeen en smeedde plannen
om een rugbyclub in Purmerend op te richten. De gemiddelde leeftijd lag ergens rond de 24 jaar en de mannen die
al enige rugbyervaring hadden namen het voortouw. Dit
waren buiten Welbergen (Ascrum), o.a. Johan en Rijmond
de Man (West Friesland), Ceciel van Tiel (Vuurtoren), Arjan
Oudekerk (Smugglers) en Wouter Willemse (Ascrum).
Besloten werd in de zomer op het Hemmeland in Monnickendam te gaan trainen en ondertussen een locatie te
zoeken waar we het nieuwe seizoen in konden gaan. Daar
VV de Wherevogels een voetbalveld (het vierde veld) had
afgestoten en de gemeente (toen al) graag centjes binnen
haalde, werd de rugbyclub aan geboden daar (voor een periode van 5 jaar) zich te settelen. Verder konden we vrijelijk
gebruikmaken van hun kleedkamers en kantine, mits zij de
inkomsten konden houden. Toen een mooie deal.
De hele zomer werd er twee keer per week tussen de hondendrollen flink getraind, en via mond-tot-mond reclame
groeide het aantal belangstellenden. Zo voegden o.a. Hans

Heijne, Maarten Springer, Peter de Weerd, Michiel Kager,
Kees Herrewijnen, Marcel Verdonk, Marcel van Riessen,
Kees Kok, Ed Guit, Rob de Graaf, Arno Hulster (deze laatste
3 kwamen uit de atletiekwereld) zich bij de rugbyenthousiastelingen. En vanuit het buitenland kregen we belangstelling van de ervaren Engelse rugbyers Philip Renshaw en
Philip Ballard.

26 augustus 1983 was het zover, in café ‘het Purmerendje’
werd op de eerste verdieping de oprichtingsvergadering
gehouden. De toen al snel geïntroduceerde jugs konden vol
via de keukenlift naar boven worden getakeld, de nieuwe
leden tekenden licht tot zwaar beneveld hun inschrijvingsformulier en Rugbyclub Waterland was een feit. Het bestuur
werd gevormd door voorzitter Erwin Welbergen, penningmeester Wouter Willemse, secretaris Margje Janssen,
wedstrijdsecretaris Johan de Man en lid Ceciel van Tiel.
Trainer werd eveneens Erwin Welbergen en captain in het
veld werd Johan de Man. Opmerkelijk was toch wel dat alle
bestuursleden niet ouder waren dan hooguit 25 jaar. Moet
je nu mee aankomen, men kan momenteel op die leeftijd
amper zelf zijn kont afvegen…

Na oefenwedstrijdjes tegen West Friesland en Castricum
begonnen we aan het echte werk en starten we in de vaderlandse competitie in afdeling Noord-West 2 (vergelijkbaar
met onze 4e klasse), met als eerste een thuiswedstrijd tegen
RC Overzee uit Texel, welke met 12 - 18 nipt verloren werd

De allereerste teamfoto van RC Waterland. Deze dateert van september 1983, waarbij gelijk opvalt dat de spelers nog geen clubtenue hadden.
Iedereen trok maar wat aan… De volgende spelers gaven de club in die begindagen kleur. Van links naar rechts op de staande rij: Wouter Willemse, Marcel Verdonk, Hans Le Noble, Kees Herrewijnen, Rijmond de Man, Ceciel van Tiel, Peter de Weerd, Johan de Man en Erwin Koops.
Zittend: Arjan Ouwehand, Edwin Achermann, Rene Geisink, Kees Kok, Rob de Graaf, Arno Hulster, Marcel van Riessen en Michiel Kager.
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Bij acute klachten binnen 48 uur
een afspraak bij:

APK keuringen, reparatie en
onderhoud aan alle type auto's
• Fysiotherapie
• Manuele Therapie
• Sportbegeleiding
Rob de Vries
Nijlstraat 34 Purmerend
0299 - 413 171
www.waterlandfysiotherapie.nl

Autobedrijf ROMP
van IJsendijkstraat 184
1442 LC Purmerend
tel. 0299 - 436 372

Tjalkstraat 22
1443 JK Purmerend
Tel: 0299 77 94 79
Mobiel: 06 41 85 57 74
Fax: (0299) 47 25 16
www.poelhoveniers.nl

• TUIN0NTWERP
• TUINAANLEG
• TUINONDERHOUD
• SIERBESTRATING
• HOUTWERK
• KUNSTGRAS
• MINIKRAAN VERHUUR

(overigens was een try toen nog slechts 4 punten waard).
Later in het seizoen werd deze nederlaag aardig rechtgetrokken…

In het door de N.R.B. in 1983 verstuurde ‘rugbynieuws’
vallen wel wat opmerkelijke feiten op. Ondanks dat er
momenteel op de NRB-site staat dat ‘er meer rugbyers dan
ooit’ zijn, hadden in dat seizoen zich 189 seniorenteams
ingeschreven (zie het overzicht hieronder), nu voor het
seizoen 2012-2013 zijn dat er slechts 139, dit scheelt exact
50 teams. Natuurlijk moeten we wel de enorme groei van
rugbyende (jongere) jeugd in ogenschouw nemen, waardoor het aantal rugbyleden waarschijnlijk wel is gegroeid.

Opmerkelijk is dat van de toen in 1983 opgerichte
nieuwe rugbyclubs alleen RC Waterland nog bestaat, de
overigen zijn helaas alweer ter ziele. Grappig is ook te zien
dat zo’n beetje elk zichzelf respecterend dorp in het oosten
en zuiden van het land wel een bijeengeharkt boerenklepperteam wist te formeren welk eenmaal per week, als het
dorp van Asterix, uitliep om het nabijgelegen dorp met de
grond gelijk te stampen om vervolgens een aantal kratten
bier soldaat te maken.

En verder natuurlijk het feest der herkenning van de overige clubs waartegen we toen uitkwamen. RC Overzee van
Texel, RC West Friesland 3 (tegenwoordig mag hun 1e team
het opnemen tegen ons 3e team, en ze verliezen nog), RC
Diemen (waar vrienden Elja en René ooit hun eerste rugbystapjes hebben gezet), maar ook 2e teams van RUSH en
RC Den Helder, die helaas allang niet meer bestaan.
En nu, ruim 29 jaar later, speelt RC Waterland in de top van
Nederland mee, maar kan nog steeds profiteren van vele
jongens van het eerste uur en inmiddels hun rugbyende
kroost. Iets wat wel wat zegt over de vereniging en haar
trouwe leden.
Hans Le Noble, vanaf het eerste uur
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Ronald Berrevoets
Waterland krijgt Haagsche bluf
Op zijn zevende zat Ronald Berrevoets voor de televisie te kijken naar het programma ‘Ben.’ Daarin werd American Football gespeeld. Hij vertelde zijn moeder dat hij zo’n bal wilde hebben. “Maar waar haal je zoiets,” dacht
zij. Via via kwam zij in aanraking met iemand van de Haagsche Rugby Club. Die vertelde haar dat hij wel zo’n bal
had en dat Ronald maar eens een keer mee moest trainen. Zo gezegd, zo gedaan. Ronald kwam samen met een
vriendje trainen bij HRC. Sindsdien heeft Ronald de ovale bal niet meer los kunnen laten.
Bijna zijn hele leven was hij actief bij de Haagsche Rugby
Club en toen heeft hij de overstap gemaakt naar Purmerend.
De redactie maakte kennis met de nieuwe oefenmeester van
het Waterlandse vlaggenschip: Ronald Berrevoets. “Ik ben
eigenlijk altijd betrokken geweest bij HRC. Nu vond ik het
tijd voor iets nieuws. Gewoon een frisse start en een nieuwe
uitdaging,” vertelt de nieuwe aanwinst. Als speler heeft hij
zich al geprofileerd op Nederlands hoogste niveau. Hij is 17
jaar een niet te missen kracht in de basis van HRC geweest.
Ook heeft hij zo’n vier à vijf jaar in het Nederlands team zijn
punten gescoord. En op welke positie? “Bij de jeugd heb ik
een jaar op de wing gespeeld, waar heel veel spelers beginnen. Maar daarna heb ik altijd op de fly-half gespeeld.”
Na 17 jaar voor het eerste van HRC gespeeld te hebben,
werd het af en toe te veel. Op zijn 34ste kreeg hij last van
pijntjes en werden ook andere zaken als werk belemmerd
door het rugby, toch kon hij de sport niet achter zich laten.
Ronald vertelt: “Ik heb na mijn periode bij het eerste nog
drie tot vier jaar bij de oude meesters gespeeld. Toen heb ik
een punt achter het spelen gezet.”
Het spelen was dus over, maar dat wil niet zeggen dat het
rugby over was voor de Hagenees. Hij werd jarenlang een
vaste kracht langs de lijn: trainer en coach. “Ik startte met
eigenlijk alle jeugdteams trainen, van cubs tot en met colts.
Dit had ook te maken met mijn kinderen, Ryan en Cody, die
alle twee bij HRC spelen. Vervolgens was ik een paar jaar
hoofdtrainer van de colts en driekwartentrainer van het
eerste van HRC. Ook ben ik ongeveer 7 jaar hoofdtrainer
van Jong Oranje U 18 geweest met veel successen. Tenslotte
ben ik twee jaar samen met Aaron Falloon hoofdtrainer
geweest van het eerste van HRC.”
“Zonder mijn gezin had ik dit nooit kunnen bereiken.”

Een flink rugby-CV heeft Ronald inmiddels dus opgebouwd.
Uiteraard kost het veel tijd om zo actief te zijn op rugbygebied. “Wekelijks ben ik zo’n 25 uur bezig met rugby. Het is
voor mij meer dan alleen op het veld of langs de lijn staan.
Ik ben ook continu bezig met trainingsprogramma’s en
voorbereidingen.” Ronald was daarbij erg blij met de rol van
zijn gezin: “Mijn vrouw Christa, Cody en Ryan hebben mij
altijd gesteund. Zonder hen had ik dit nooit kunnen bereiken. Bij iedere nieuwe stap die ik maak betrek ik hen ook
in mijn keuzes. Toen ik naar Waterland ging heb ik hen ook
gevraagd wat zij hiervan vonden.”

Menig lezer vraagt zich misschien af of zijn zoons daar dan
geen moeite mee hebben? Want Waterland kan natuurlijk
een concurrent worden van HRC. “Nee, zij vonden het heel
leuk dat ik bij Waterland aan de slag ging. Ryan kent ook
veel jongens en zij voelen totaal geen concurrentie.”

Na al die jaren actief te zijn bij HRC kom je dan terecht in
het provinciale Purmerend. En dan begin je weer van voor
af aan. Bij een club die net de Ereklasse komt binnenstromen. Maar juist dat was belangrijk voor Ronald. Hij wilde
wel naar een andere club, maar die moest in ieder geval
Ereklasse spelen. En het moest ook een echte Ereklasseclub zijn of worden. “De ambitie die het tweede team hier
uitstraalt vind ik erg belangrijk. Een club moet in de breedte
groeien en beter worden om mee te draaien op het hoogste
niveau. Het tweede team is een team met potentie.”
Maar de ambities waren niet de enige reden om iedere
week meerdere malen naar Purmerend te rijden vanuit zijn
werkplek in Houten. “Ik kende al veel mensen bij de club
door mijn tijd bij Jong Oranje. Elja, Wim, Rene, Michael,
Erik, Koos, Bas, Nick, Sander, Jeroen en Roberto kende ik
allemaal al. Daarbij helpt het enorm dat ik zo warm ben
verwelkomd bij de club. Iedereen maakt een praatje met
me en iedereen staat open voor me. De club RCW gaf me
weer zoveel positieve energie. Dat heeft misschien wel de
doorslag gegeven,” vertelt Ronald.
“Ik ben enorm warm verwelkomd bij de club”

Ronald is nu een paar maanden aan de slag bij Waterland.
Het resultaat is er nog niet echt geweest, door belangrijke
blessures op cruciale posities, maar in zo’n eerste jaar
moet je vooral bouwen. “Het doel aankomend jaar is om in
ieder geval niet te degraderen. Het zou mooi zijn als we op
de 7de of 8ste plek eindigen.” En voor de langere termijn?
Iedereen vraagt zich natuurlijk af of wij dan de absolute
kampioen van Nederland kunnen worden? “Zeker kan dat,
maar daar zijn we nog niet. De komende twee, drie jaar
moeten we groeien als team en als club. We moeten vooral
in de breedte een stevige selectie hebben waarbij wissels
gemakkelijk mee kunnen draaien op het hoogste niveau. We
moeten veel aandacht besteden aan de groei van het tweede
team. Je hebt in ieder geval dertig goede spelers nodig in
de Ereklasse. Dan kunnen we kijken of we bij de eerste zes
clubs uit de Ereklasse mee komen.”
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Koemarkt 41 - 43, 1441 DB Purmerend
tel. 0299-470939
www.eetcafe-jo-en-co.nl
7 Dagen in de week geopend, vanaf 17.00 uur.
Reserveren kan al vanaf twee personen en is aan
te bevelen, ook op doordeweekse dagen.
Voor groepen vanaf tien personen hebben wij een
menukaart met een vaste aantrekkelijke prijs.

Ronald onderstreept dat er wel degelijk talent rondloopt
op de club. Er zijn alleen nog te weinig spelers die ervaring
hebben op het Ereklasseniveau. “Als je bij Jong Oranje hebt
gespeeld dan heb je al wedstrijden gespeeld en getraind op
een vergelijkbaar niveau. Dat is erg belangrijk.”

Prioriteit nummer één is dat je voldoende skills krijgt.”
Met skills bedoelt Ronald uiteraard dat je kunt tackelen,
passen ,vangen, kicken en een goede side-step kunt maken.
Verder gaat het er om dat je voldoende kracht hebt en een
sterke loper bent. Tenslotte moet je natuurlijk de mentaliteit en discipline hebben. “Het heeft geen enkel nut om bij
de jongere jeugd al te trainen op looplijnen en moeilijke
patronen. De jeugd moet de basis van het rugby leren en
dat zijn skills.”
Dat is een speerpunt van Ronald wat hij Waterland graag
wilt bijbrengen: skills. “Als deze basis er is dan krijg je ieder jaar weer een stuk of drie à vier nieuwe spelers vanuit
de jeugd bij het eerste. Uiteindelijk draagt dit bij aan een
goede verhouding tussen spelers en een brede selectie.”
Hierbij benadrukt de Hagenees dat het voor nieuwe jongens geen onbegonnen missie is om op het hoogste niveau
te spelen.

Uiteraard speelt de jeugd een belangrijke rol bij de handhaving in de Ereklasse. Zoals altijd: de jeugd is de toekomst.
En ook Ronald heeft een uitgesproken mening over de
jeugd. “Het gaat er bij de jeugd niet om of je het kampioenschap haalt.

Zij moeten enkel nog meer ervaring opdoen en gewoon
veel trainen. Al met al kunnen we Ronald omschrijven als
een gedreven en ervaren trainer die Waterland zeker naar
een hoger niveau gaat tillen. Mocht je vragen voor hem
hebben? Hij staat voor je open. “Ik kijk uit naar de komende jaren,” sluit Ronald tevreden het gesprek af.
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Hoofdsponsor Van ‘t Hek:

“Bij deze club gebeurt wat, daar moeten we zijn”
Al een tijdje was Rugbyclub Waterland op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Aan het einde van vorig seizoen
was het zover. Gebroeders Van ’t Hek werd gepresenteerd om als nieuwe hoofdsponsor op de wedstrijdshirts
te schitteren. Inmiddels is de derde generatie in de Van ’t Hek-familie actief in het bedrijf. Samen met zijn drie
neven runt Ted van ’t Hek tegenwoordig het bedrijf.
Het begon allemaal 67 jaar geleden toen Theo van ’t Hek
een vrachtwagen ombouwde tot graafmachine voor grondwerkzaamheden. Langzaam groeide het uit tot het funderingsbedrijf Van ’t Hek. Toen Theo’s broer Co van ’t Hek zich
enkele jaren later bij zijn broer aansloot werd de bedrijfsnaam veranderd in ‘Gebr. Van ’t Hek’.
Nu is het de beurt aan de derde generatie. Het bedrijf is
inmiddels uitgegroeid tot het grootste funderingsbedrijf in
Nederland. Financieel directeur Ted van ’t Hek: ‘Ons bedrijf
telt inmiddels bijna 300 werknemers en is nog steeds aan
het groeien.

‘‘Wij vinden het als bedrijf belangrijk om onze sociale
betrokkenheid richting de gemeenschap te laten zien. We
zijn momenteel al sponsor van een aantal voetbalclubs in
de Beemster. Ook sponsoren wij een volleybal- en korfbalvereniging. Nadat we al een tijdje bordsponsor waren bij
Rugbyclub Waterland hebben we afgelopen jaar besloten
hoofdsponsor te worden van de Rugbyclub. Mijn neef Ruud
van ’t Hek heeft wel eens een wedstrijdje meegedaan. Ook
hadden we al diverse contacten met de club. Voorzitster
José van der Linden van Theo van der Linden Staalbouw
was altijd al erg positief over jullie club. Na diverse gesprekken viel het ons op hoeveel enthousiasme er is binnen jullie
vereniging.
Jullie onderscheiden je door jullie betrokkenheid, professionaliteit en enthousiasme. Het contact loopt tot nu toe al zo
goed. Van zo’n club willen wij graag hoofdsponsor zijn.’’

Volgens Ted van ’t Hek is de rugbysport juist de perfecte
sport die bij het bedrijf past. ‘‘Rugby is een rauwe sport.
Het zijn aanpakkers, doorzetters en harde werkers, dat past
goed bij ons bedrijf. Hoewel wij al meerdere vereniging
sponsoren, is de manier van werken met de rugbyclub ons
heel goed bevallen. Voorheen was er eigenlijk niet heel veel
contact met de verenigingen die we sponsorden.

‘‘Rugbyers zijn aanpakkers, doorzetters en harde werkers, dat
past goed bij ons bedrijf.‘‘
We proberen nu meer contact met ze te zoeken. Zoals we
nu met de rugbyclub samenwerken willen wij ook met de
andere verenigingen samenwerken.’’

van Waterland promoveerde afgelopen jaar naar de derde
klasse en sinds vorig jaar is er zelfs een derde team actief
binnen Rugbyclub Waterland dat het ook niet onverdienstelijk doet. Ondanks dit grote succes was het promoveren van
het eerste team naar de ereklasse niet de grootste reden
voor Van ’t Hek om hoofdsponsor te worden.
‘‘Het promoveren naar de ereklasse was voor ons niet de
grootste reden. We waren daarvoor al in gesprek met de
club. De doorslag voor ons was de club zelf. Mijn neef Ruud
van ’t Hek vertelde ons dat wij Rugbyclub Waterland moesten sponsoren.’’ ‘Bij deze club gebeurt wat, daar moeten
we zijn. Ze hebben een goede uitstraling in de regio en zijn
erg actief en enthousiast.’ Dat was voor ons de doorslag om
hoofdsponsor te worden’, vertelt Ted van ’t Hek.

‘‘Wij hopen in ieder geval op handhaving in de hoogste klasse
van Nederland.’’
Het bedrijf groeide afgelopen jaren sterk, mede door de
overname van een aantal bedrijven. In de jaren negentig
werd het ingenieursbureau Hektec. opgericht en in 2003
werd De Waalpaal overgenomen. In 2009 kwamen Kuipers
Funderingstechnieken en Van der Linden Staalbouw bij de
Van ’t Hek Groep en daarmee werd het bedrijf nog groter.

Niet alleen landelijk is Van ’t Hek actief, ook internationaal
timmert het hard aan de weg. ‘‘Wij zijn al een tijd actief in
Duitsland en vorig jaar zelfs in Suriname. Met ons eigen
materieel zijn we daar heengegaan voor een klus. Komende
jaren willen wij dit gaan uitbreiden zodat we ook internationaal wat groter worden.’’ Ook nationaal werkt Van ’t Hek
aan grote projecten. ‘‘Wij werken onder andere mee aan de
bouw van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en hebben meegewerkt aan de verbouwing van het Rijksmuseum.’’

‘‘Wij hopen in ieder geval op handhaving in de hoogste klasse van Nederland. We zullen natuurlijk ook proberen om zo
vaak mogelijk een wedstrijd bij te wonen. Ook op andere
manieren willen we goed contact met de club behouden, dit
vinden wij belangrijk. Je kunt elkaar op verschillende manier helpen. Misschien dat er met jullie stratentoernooi wel
een ‘Team van ’t Hek’ zal staan, dat zou toch wel leuk zijn.’’

Rugbyclub Waterland maakte afgelopen jaren een enorme
groei mee. Nadat het eerste team promoveerde naar de
eerste klasse en direct kampioen werd van die klasse, werd
de aandacht voor de club steeds groter. Inmiddels komt
Waterland 1 voor het eerst in de geschiedenis van de club
uit in de hoogste klasse van Nederland. Het tweede team
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RC Waterland prijsvraag
Of je nou wel of geen goed balgevoel hebt, meedoen aan deze prijsvraag kan iedereen! De bal speelt in deze prijsvraag wel
een grote rol. Weet jij de positie van de bal op de drie foto´s te raden? Dan maak je kans op een leuke prijs! Je kunt je antwoord doorgeven via magazine.rugbyclubwaterland.nl. Een handige tip: de originele foto’s zijn ook terug te vinden op de
website van de club! Veel succes!
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Manfred Warmerdam:

“Enthousiast maken en enthousiast houden”
Rugby Club Waterland heeft momenteel zo’n tachtig jeugdleden verdeeld over zes leeftijdscategorieën: Turven (6/8
jaar), Benjamins (9/10 jaar), Mini’s (11/12 jaar), Cubs
(13/14 jaar), Junioren (15/16 jaar) en Colts (17/18 jaar).
Manfred Warmerdam begint aan zijn tweede seizoen als
voorzitter van de Jeugdcommissie. Hij heeft daarin een
belangrijke taak om het opgestelde beleidsplan over de
jeugd tot uitvoer te brengen. “De focus van het beleidsplan
is vooral gericht op de jongere jeugd, ongeveer de leeftijd
tussen de 6 en 14 jaar. We willen bij die leeftijd de basis
leggen om na een aantal jaar een ruime doorstroom naar de
senioren te kunnen krijgen.”
Om dit voor elkaar te krijgen heeft Rugby Club Waterland
diverse plannen ontwikkeld die dit moeten verwezenlijken.
Warmerdam vervolgt: “We geven ‘clinics’ op basisscholen
in Purmerend en de buurtgemeenten. Deze rugbyclinics
worden mede mogelijk gemaakt door Supporters van Waterland, zij geven de basisscholen die geen of een beperkt
budget hebben voor dit soort activiteiten toch de mogelijkheid om kennis te maken met de rugbysport. De basisscholen die hiervan gebruik maakten waren heel erg enthousiast. We gaan ook aan de slag met het Rugby Stars-plan van
de Nederlandse Rugby Bond. Het plan dat op een subsidie
van het rijk kan rekenen is er opgericht om jongeren aan
het sporten te krijgen.

Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van basisscholen krijgen
vijf weken lang rugby trainingen, daarna kunnen ze vijf weken lang trainen via de buitenschoolse opvang. Vervolgens
kunnen de leerlingen gebruik maken van de mogelijkheid
om enkele weken mee te trainen tijdens de reguliere jeugdtrainingen op de rugbyclub. Deze opzet bleek in Haarlem
een groot succes te zijn. Een scholenrugbytoernooi is ook
nog één van de wensen voor in de toekomst, maar dit vergt
wel heel wat organisatie.

Manfred Warmerdam vertelt verder: “De jeugd voor
rugby en zeker voor Rugby Club Waterland interesseren is
natuurlijk één, maar ze aan het sporten houden is net zo
belangrijk. Ook met onze jaarlijkse rugbytour en tentenkamp willen we de jeugd aan ons gebonden houden. Het is
enthousiast maken en enthousiast houden. De afgelopen
tijd hebben wij ons ook erg gericht op de kwaliteit van de
trainingen.

Inge Visser, die namens het Nederlandse 7’s dames team
over de hele wereld rugby speelt, heeft een aantal zaken
geprofessionaliseerd. Alle teams hebben gediplomeerde
trainers, enkele daarvan zullen ook een hun IRB 2-diploma
gaan halen. We willen voldoende trainers met de juiste kennis hebben om straks klaar te staan om veel nieuwkomers
te kunnen verwelkomen. We kunnen ze dan meer persoonlijke aandacht geven om de basis van rugby te leren voordat
ze ‘in het diepe’ worden gegooid.”

Qua sportieve prestaties van de jeugdteams ligt het doel bij
Rugby Club Waterland vooral bij het plezier hebben in het
rugbyen. “Zeker bij de TBM is dat heel belangrijk, zo laten
we ze spelenderwijs rugby ervaring op doen. Hoe ouder de
teams hoe meer we proberen prestatiegerichter te werken.
Maar het moet ook wel in zo’n team zitten; we willen zo
hoog mogelijk eindigen maar het is zeker geen must. Lol in
rugby hebben is het belangrijkste”, aldus de jeugdvoorzitter.

Rugby Club Waterland geeft de jeugd in en om Purmerend
voldoende kans om eens kennis te maken met de ‘ovale’ bal.
Je kunt een week of twee op de dinsdag en donderdag gratis
meetrainen. Bij twijfel kun je daarna altijd eerst nog tientjes
lid worden waar je nog eens zes weken mee kunt trainen.
Wat nog belangrijker is: rugby is voor iedereen geschikt,
jongens en meisjes, dik en dun, lang en kort.
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Ton Termeulen:

“Van Ereklasseteam naar Ereklassevereniging”
Waarschijnlijk heeft iedereen op de Rugby Club het voorbij horen komen, Waterland 2.0. De redactie van Waterland
ging in gesprek met een van de voortrekkers van het project, Ton Termeulen.
Binnen de club is Ton inmiddels uitgegroeid tot een vaste
kracht in het vrijwilligerscircuit. En voor wie totaal geen
idee heeft over wie we het hebben. Hij was de man die vroeger in de kantine zat te werken met zijn laptop, terwijl zijn
zoontje op het veld iedereen keihard neerhaalde. Aan het
laatste is niets veranderd. Maar Ton zit inmiddels niet meer
met zijn laptop te werken, maar staat nu met een biertje
langs de zijlijn. Hij is met pensioen en daarmee heeft hij
zich volledig gestort op een nieuwe uitdaging. Het vrijwilligersleven. Maar dat doet hij niet voor zomaar een vereniging. “Rugby Club Waterland is een club met ontzettend
veel sfeer en de sport en zijn waarden spreken mij erg aan.
Ik had mij niet zo ingezet voor de plaatselijke voetbalclub
denk ik,” aldus Ton.
Maar laten we bij het begin beginnen. Want hoe is onze
goedlachse verenigingswerker in aanraking gekomen met
de ovale bal? “Eigenlijk ben ik altijd een sporthater geweest,” vertelt Ton lachend. “Maar ik vond juist dat mijn
zoon wel iets aan sport moest doen voor zijn persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. Thomas koos zelf voor
het rugby. In het begin moest ik wel even wennen aan de
typische rugbygewoontes, maar uiteindelijk ga je meeleven
met het hele gebeuren en kijk eens waar ik nu sta.” Verder
kwam Ton bij zijn eerste bezoek gelijk een bekende bij de
rugbyclub tegen, zijn inmiddels ex-collega Hans le Noble.
Mede dankzij Hans voelden Ton en Thomas zich snel thuis
bij de club.
“Eigenlijk ben ik altijd een sporthater geweest”

Inmiddels is Ton gestart met een nieuw project samen met
zijn ex-buurman uit Landsmeer, zoveel inwoners zijn er
namelijk niet, Elja de Miranda. Het idee is als volgt: als je
als club in de ereklasse speelt dan moet je een ereklasse
club worden. Dat houdt in dat alles net iets professioneler
geregeld moet worden. Het idee hoe we dit gaan doen is
concreet gemaakt in het project Waterland 2.0. Daarmee
willen we een volgend niveau in de volwassenheid bereiken. “Dankzij de inzet van iedereen binnen de club hebben
we al heel veel bereikt en zijn we een prachtige club. Maar
nu moeten we ook echt doorzetten anders was al het werk
voor niets,” zegt Ton. Er zijn op dit moment maar liefst acht
projectgroepen aan het werk op verschillende terreinen.
Dit is van communicatie intern, waar het nieuwe clubblad
bijvoorbeeld onder valt, tot en met een projectgroep die
werkt aan de opzet van de nieuwe rugbylocatie. “Achter de
schermen gebeurt onwijs veel, dit is geweldig om te zien,”
vertelt Ton vol trots. Maar hij benadrukt wel dat we er nog
niet zijn. “Het is alsof je een scrummachine moet verzetten
die op zijn remmen staat.

Gelukkig doen we dit met zijn allen. Anders was het nooit
mogelijk.” En er zijn nog steeds mensen nodig om achter
die denkbeeldige scrummachine te gaan staan. Zo is het
beheer van de club, zoals schoonmaak/Kantinecommissie/
opening van de club/onderhoud, altijd op zoek naar mensen. Dus voel je je geroepen? Geef het aan bij Ton.
“Deze scrummachine moeten we samen verzetten”

Als lezer vraagt u zich natuurlijk af, hoe lang duurt dit Waterland 2.0 nou? “In principe hebben we er als club twee
jaar voor uitgetrokken, maar ik verwacht dat dit 2,5 jaar
wordt. Daarna moeten we kijken hoe we weer verder gaan
naar bijvoorbeeld Waterland 3.0. Maar het belangrijkste
is dat iedereen zich thuis voelt in de Ereklasse. En niet als
Ereklasse team, maar als Ereklasse vereniging.”

Er wordt veel gesproken over de Ereklasse. Maar daarbij
wordt bij Waterland 2.0 zeker niet de rest vergeten. “Het
derde team is enorm waardevol voor Waterland, zonder dit
gezelligheidsteam zou de club een stuk armer zijn.” En met
het laatste doelt Ton niet op de hoge uitgaven die het derde
team doet in de kantine, maar vooral aan hun bijdragen
om de club te laten draaien en de Waterlandcultuur te
bewaren . Verder is de jeugd nog steeds de toekomst. “Als je
kijkt naar alle jongens die zijn doorgegroeid door de jaren
heen en nu een vaste kracht zijn voor hun team, maar ook
voor hun club, dat is toch geweldig.” Zo vertelt Ton ook dat
de ouders hierbij een niet te onderschatten rol spelen erg
belangrijk zijn. Zij moeten ook hun plekje krijgen binnen de club en opgevangen worden tijdens trainingen en
wedstrijden. “Daar hebben we nog te weinig aandacht voor
, maar de ouders zorgen er uiteindelijk voor dat de spelers
gemotiveerd blijven en vervoerd worden naar wedstrijden.
Hier moeten we in de komende jaren meer aandacht aan
schenken.”
Tenslotte vroegen wij ons af hoe het nou eigenlijk zat met
de vrijwilligersenquête. Veel mensen hebben deze ingevuld, maar niet iedereen heeft hier wat over gehoord. “Ik
ben erg trots op het grote aantal leden dat heeft gereageerd. Wij zijn echter nog steeds druk bezig met het
bedenken hoe we het beste invulling kunnen geven aan de
belangstelling die mensen hebben getoond. Sommigen willen bijvoorbeeld best in het Bestuur, maar ja, dat is nu even
vol. We proberen iedereen persoonlijk te spreken over wat
we op het oog hebben, dat kost tijd. Maar iedereen hoort
van ons,” zegt Ton. Mocht je toch echt dringend wat willen
doen voor de club, dan is dat geen enkel probleem. Trek
Ton even aan zijn shirt en hij staat altijd open voor je.
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Noorderweg 160
1456 NP Neck-Wijdewormer

0299-430445
www.nicopoel.nl

Tel: 075-6216689 info@germieco.nl www.germieco.nl

Ook zo´n mooie sjaal? Kijk op rugbyclubwaterland.nl/supporters-van-waterland
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Wie Wat Waterland

In ‘Wie Wat Waterland’ wordt elke keer iemand anders van de club voorgesteld. Zo leren we iedereen een beetje beter kennen. Rob de Vries was de vorige keer aan de beurt en hij geeft de beurt door aan…
Naam: Nick Manvis
Bijnaam: Manvis / Vissie / Guppy
Artiestenaam: Nick Memphis
Leeftijd: 21
Positie: Hooker / Flanker

Voor welk team speelde je je laatste wedstrijd?
Bekerfinale voor het eerste team.

Sinds wanneer speel je rugby?
2003, ik was te ruw met voetbal en mocht daar niet meer meedoen. Mijn vader heeft me toen
naar de rugbyclub gebracht.

Wat is je mooiste herinnering?
Op vakantie met mijn ouders in Kroatië ben ik met mijn broertjes van een rots van 25 meter
in het water gesprongen. Het gevoel met je broertjes iets geks en spannends te doen is iets om
nooit te vergeten.
Wat is je doel?
Mijn doel is een bekende DJ te worden, maar vooral lekker gelukkig zijn en veel lol te hebben
met mijn vrienden.

Wie is je held?
Vroeger was dat Arnold Schwarzenegger. Nu is dat mijn vader, ik heb bewondering voor hem, hoe hard hij werkt voor zijn
gezin van 4 kinderen, het goed voor elkaar heeft en gelukkig leeft.
Wat doe je voor werk of studie?
Ik studeer niet, ik leg vloeren en sloop en in het weekend ben ik producer en maak ik muziek.

Wat doe je en heb je zoal gedaan voor de club?
Op het moment niks, want ben even gestopt. Mijn bijdrage is altijd lol en gezelligheid geweest, maar met wedstrijden ging
ik er altijd voor 100% voor.
Wat zou je graag nog voor de club willen doen in de toekomst?
Als ik ooit veel geld verdien, van die camerahokjes langs het veld neerzetten om de wedstrijden te filmen. Hahaha
Wat is je meest waardevolle bezit?
Mijn broertjes, zusje en ouders.
Wat ben je liever kwijt dan rijk?
Een onderbuikje.

Wat kan je als de beste?
Stimuleren en oppeppen, mijn drive is groot en geef niet op.
Wat zou je beter willen kunnen?
Ik zou graag beter zakelijk willen kunnen communiceren.

Wie zou je graag in de volgende Wie Wat Waterland zien?
Peter Romp. Vind het wel een mooi ventje, harde werker en altijd aanwezig. Tijdens de trainingen is hij ook altijd een beetje
aan het kloten en daar hou ik wel van.
Welke vraag moet hij beantwoorden?
Naar welk land zou je graag een keer op rugbytour gaan? Ergens waar je nog nooit bent geweest, maar graag een keer zou
willen rugbyen.
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EggertÊs

ÂT SCHOENLAPPERTJE
Schoen & Sleutelservice
Gildeplein 74, Purmer-Noord
Tel. 0299 - 64 11 44

HET GROOTSTE ADRES IN SCHOENFORNITUREN
ONDER RIJKS TOEZICHT GEDIPLOMEERD

Bloemenhoek en
EggertÊs Plantenshop
EEN PAAR APART!

Rugby Abonnement
Rugby Specifieke Krachttraining
Rugby Specifieke Conditietraining

Uw adres voor alle hypotheken en verzekeringen
Dorpsstraat 39 - 1121 BV Landsmeer
020-4877400 - www.dmvh.nl - info@dmvh.nl

Waterland Sports
Nijlstraat 34
1448 NX Purmerend

www.waterlandsports.nl
info@waterlandsports.nl

“PLANNEN VOOR UW TUIN?”
Wij leveren het benodigde materiaal:

● zand ● overige ophogingsmaterialen
● grond ● containerservice ● rijplaten
● Kwadijk 20, 1471 CA Kwadijk
● 0299 621216 ● www.jonkbv.nl
● aannemingsbedrijf van grond-, straat-, en rioleringswerk ● verhuur van grondverzetmachines en rijplaten ● sloopwerken

HOOFDSPONSOR
RUGBY CLUB WATERLAND
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