
TRY OUT 
R O T T E R D A M S E  R U G B Y  C L U B  

Fo
to

 v
an

 d
e
 m

aa
n
d
 

S E P T E M B E R  2 0 1 3  

Wil je spelen dit jaar?  
Vergeet dan niet een digitale foto 

naar Wim van Wageningen te sturen 

voor op je spelerskaart! De foto mag 

maximaal 2MB zijn in JPEG, JPG of 

PNG formaat afmetingen ongeveer 

3x4 en minimaal 300x400 pixels. Sla 

de foto als volgt op, achternaam, ini-

tialen en geboortedatum en stuur 

hem op naar statenwim@hetnet.nl 

Wist je dat... 

...Roel Bouckaert en Amber el Zarow 

gaan zorgen dat deze nieuwsbrief elke 

maand verschijnt 

...hiermee iedereen op de club weet 

wat er gaande is 

...er in het damesteam meiden zitten 

die graag unicorns in de eerste  

nieuwsbrief zouden zien en dat deze 

te vinden zijn op pagina 7 

...er hier nog veel meer wist-je- datjes 

kunnen staan en deze ook ingeflu-

isterd mogen worden 

Kickoff van een nieuw seizoen Teammanagers gezocht 
De junioren en de senioren 1 zoeken een teammanager. 

Een teammanager zorgt er onder meer voor dat het 

wedstrijdformulier correct en compleet ingevuld en op 

tijd bij de bond komt. Verder voert de teammanager het 

beheer over de wedstrijdshirts. Welke vader/ moeder/ 

vriend/vriendin/ zus/ broer wil voor het betreffende team 

dit bescheiden en toch zo belangrijke aantal taken gaan 

doen?! Meld je bij Bjorn Buijing (bestuurslid jeugd) of bij 

Phil Laros (hoofdtrainer). 

L i e s b e t h  K o n i n g 

(voorzitter) - Een nieuw 

seizoen met een heleboel 

nieuwe initiatieven en met 

de voortzetting van een 

heleboel tradities. Deze 

nieuwsbrief is één van die 

initiatieven: geschreven 

door en voor de leden. Digi-

taal verkrijgbaar op de site  

van de club (www. rotter-

damse -rugbyclub.nl),  per 

mail en op de club lekker 

old school op papier. Aan 

de voorzitter de eer om de 

kick off te verrichten.  Mijn 

verbinding met rugby is, 

zoals voor velen geldt, on-

tstaan door een kind dat 

deze sport wilde gaan doen. 

Alras volgde het tweede 

kind en voordat je het weet 

doe je ‘iets’ voor de club. 

Zo gaat dat en zo hoort dat, 

want een vereniging bestaat 

bij de vrijwillige inzet van de 

achterban van de spelers. 

Die inzet manifesteert zich 

in heel veel vormen. Dankzij 

de vele handen kunnen de 

RRC-spelers, onze bloedjes 

en geliefden, zich concen-

treren op dat fantastische 

spel rugby. Elk seizoen we-

er, al 73 jaar lang en ook nu 

gaan we er weer voor. 

Foto: RRC senioren- Schilde Diabolos (België) 25 augustus door Wilco Boot   



Primeur: Derde team voor senioren Rotterdams wel en wee 

Speler van het eerste senioren team 
Frank Kraal heeft de dubieuze eer 
om als eerste in deze wel en wee te 
staan. Tijdens de Rotterdam cup die 
1 september is gespeeld tussen de 
senioren heren teams van RRC, Spar-
ta, Rotterdamse Studenten en de 
Hookers heeft Frank zijn kuitbeen 
gebroken en zijn enkel geluxeerd. De 
enkel had Frank redelijk snel zelf we-
er terug gezet, maar het kuitbeen 
bleek toch wat lastiger. Na een be-
zoek aan de operatiekamer en een 
nachtje op de zaal mocht Frank weer 
naar huis. Hij moet alleen wel nog 
even terug voor het plaatsen van een 
pin in zijn enkel zodat zijn afges-
cheurde banden kunnen helen en de 
nodige support krijgen. Wij wensen 
Frank veel sterkte de komende we-
ken en hopen hem natuurlijk wel 
weer snel langs de lijn te zien staan 
om de Rotterdamers aan te moedi-
gen. 

Blessure te melden? Stuur ons je ver-
haal en we zetten het  hier in de 
katern. Alle andere Wel een wee’tjes 
die je graag wilt delen met de club 
zijn natuurlijk ook welkom 

 

Foto’s van blauwe ogen zien we ook 
graag voor de BLAUWE OGEN COM-
PETITIE seizoen 2013/2014 

Cor Nicolai (captain 1e team) - Na een geweldig 

seizoen zijn we nu al weer 3 weken onderweg in het 

nieuwe seizoen. De trainingsopkomst, ondanks de 

vakantie is geweldig. Zo ook het trainingsweekend 

Hooghalen en de mini trip naar Laakdal is goed be-

zocht. Na  het succes van vorig jaar is het dit jaar de 

bedoeling dat we met het eerste team doorstromen 

naar de 1e klasse. Het tweede promoveert naar de 3e 

klasse, Zodat ons nieuwe 3e team kan spelen in de 4e 

klasse.  Nu we de 

competitie gestart 

zijn met een derde 

team betekent dit 

dat we plaats heb-

ben voor 75 spe-

lende senioren. Als 

we dan onze 

doelstellingen willen 

halen is het bel-

angrijk dat we 

komen trainen en 

spelen. Geen excus-

es meer. Phil Laros 

wil als trainer dit 

jaar zich inzetten 

o m  o n z e 

doelstellingen te 

realiseren. Natu-

urlijk doet hij dit 

niet alleen en zijn er vanuit de teams mensen die as-

sisteren bij de trainingen. Graag zien we ook de 

geblesseerden op de club zodat deze kunnen as-

sisteren bij de trainingen en mee kunnen doen met 

aangepaste trainingen. (Hier betaal je ook voor) Zoals 

de meeste mensen al hebben gezien of zelfs hebben 

mee gedaan zijn er een 2-tal klusdagen geweest om 

de club en kleedkamers op te knappen. Het ziet er 

geweldig uit en er is hard gewerkt. Om het netjes te 

houden en er van te kunnen genieten is het belangrijk 

dat we onszelf en de jeugd blijven opvoeden over het 

gebruik van de club en zijn materialen. De sponsor 

commissie is druk aan de slag om te kijken of we 

nieuwe sponsoren binnen kunnen halen en ze 

bekijken welke lopende contracten verlengd kunnen 

worden. De trip-cie is al druk bezig met het plannen 

en schrijven van een geweldige trip. Er is jeugd door 

gekomen naar de senioren en er zijn nieuwe vrijwil-

ligers voor de jeugd erbij gekomen. Van veel kanten 

wordt er hard gewerkt en veel energie in de club 

gestoken zodat wij met zijn allen weer kunnen ge-

nieten van een super club met geweldige leden en 

goede resultaten. Graag zie ik u allen terug op de 

trainingen, klusdagen, vrijwilligers diensten of com-

missies. Samen kunnen wij dit tot een geweldige club 

Foto: Viering van dubbel kampioenschap in ’12-’13. Wat brengt ’13-’14 ? door Wilco Boot   
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Agenda september / oktober 
 

Zaterdag 7 september 

11.00 Cubs: RFC Gouda - Rotterdamse RC 

12.00 Juniors: RCE/Vets - Rotterdamse RC 

 

Zondag 8  

11.00 Senioren: DSR-C 2 - Rotterdamse RC 2 

11.30 Colts: Rotterdamse RC - GOOIDOGS 

11.30 Senioren: USRS 3 - Rotterdamse RC 3 

 

Zaterdag14  

11.00 Cubs: Rotterdamse RC - Hookers/Sparta 

12.00 Juniors: Rotterdamse RC - TOVAAL GRC 

 

Zondag 15  

12.00 Colts: Rugby Club Hilversum - RRC 

12.00 Senioren: RRC 2 - WRC - Ter Werve RUFC 2 

12.30 Dames: Rotterdames RC - RC The Dukes 

1.30 Senioren: Rotterdamse RC 3 RC Bulldogs 2 

2.30 Senioren: Rotterdamse RC 1 - Bredase RC 1 

 

Zaterdag 21 

11.00 Cubs: Bassets/BSN/DIOK 2 - Rotterdamse RC 

12.00 Juniors: RCC Bekaro - Rotterdamse RC 

 

Zondag 22 

11.30 Dames: Bredase RC - Rotterdames RC 

1.00 Colts: Oysters/RCE/Ducks/Betuwe - RRC 

1.00* Senioren: RC the Pink Panthers 3 - RRC 3 

1.00* Senioren: Sanctus Virgilius RC - Rotterdamse RC 2  

2.30 Senioren: RC Sparta 1 - Rotterdamse RC 1 

 

 

 

Zaterdag 28  

11.00 Cubs: Rotterdamse RC - RC Eemland 2 

12.00 Juniors: Rotterdamse RC - BRC/RCT 

Zondag 28 

12.00 Senioren: Rotterdamse RC 2 - Haagsche RC 4 

12.30 Dames: Rotterdames RC - All Blues 

1.00 Colts: Gouda/Delft - Rotterdamse RC 

1.00* Rotterdamse RC 3 - Rugby Club Hilversum 3  

2.30 Senioren: Rotterdamse RC 1 - Oysters 1 

TBM bondsdag 

 

Zaterdag 5 oktober 

11.00 Cubs: RC Delft - Rotterdamse RC 

 

Zondag 6 

12.30 Colts: Rotterdamse RC - Noord Combinatie 

2.00* Senioren: RC GREATE PIER - RRC 2 (Beker)  

3.30 Senioren: SPARTA 1 – Rotterdamse RC 1 (Beker) 

De TBM toernooien worden maandag 9 september bekend 

gemaakt en zullen te vinden zijn op de website 

 

*(tijd nog niet bevestigd) 

Thuiswedstrijd 

 

Zaterdag 7 september 

Seizoensopening BRAAI 

Jens ‘Pollo’ en partners staan 

zaterdag 7 september garant 

voor een heerlijke braai met 

natuurlijk ‘pollo’ en diverse 

andere bbq-gerechten.   

 

De jaarlijkse opening van het 

seizoen begint om 15.00 uur 

met de informele ledenverga-

dering.   

 

Braai-bijdrage: 10 euro per 

persoon. 

 

  Foto: TBM klaar om nieuwe tries te scoren 

 (Hoek van Holland beachtoernooi) door Wilco Boot   
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Mojgan (Mos) Noushazar - Met het oog op het be-

halen van dubbel goud van de heren afgelopen seizoen, 

blinkt het de dames nu ook in de ogen. Een kampioen-

schap is in ons 3e seizoen na oprichting een behoorlijk 

reeële kans, waar we hard voor gaan vechten. Met de 

dames van WRC Havestate aan ons zijde en wie weet 

een nog beschikbare teammanager, strijden wij op 15 

september thuis tegen onze vriendinnen RC Dukes 

dames om de eerste 5 punten. Moge met jullie support 

langs de lijn, de volgende aantal 5 punters binnen gehaald 

worden. RRC Dames gaan in ieder geval voor goud! 

Dames klaar voor hun 3e seizoen 

Geef de pen door: Carola Terlouw 
Rol: Center, captain damesteam 

Rugbyervaring: 1 seizoen bij RUS 

utrecht en 2 seizoenen bij RRC. 

 

Wat zijn je rugby ambities? 

Het enige wat ik wil is beter 

worden. 

 

Wat zou RRC nog beter maken? 

Ik vind persoonlijk dat we al rede-

lijk hard op weg zijn om beter te worden. Het 

grootste probleem dat we momenteel hebben 

is dat we te weinig mensen hebben en de mei-

den die misschien wel geïnteresseerd zijn geïn-

teresseerd houden.  

 

Wat doe je eigenlijk naast rugbyen? 

Ik werk bij de ruitersport winkel van mijn ma, 

het autobedrijf van mn pa (receptie en boek-

houding) en zo af en toe bij het bouwbedrijf 

van mn oom  

 

Als we jou écht kennen dan weten we dat...? 

Ik heel boos kijk als ik ren en ik een nagellak- & 

schoenentik heb. Ik heb ongeveer 80 paar 

schoenen en 500 potjes nagellak. 

Foto: Competitie ‘12-’13 afgesloten met gelijkspel (22-22)  

tegen de ongeslagen koploper Ma.R.Grieten door Wilco Boot   

Op vrijdag 4 september 2015 
bestaat de Rotterdamse Rugby Club 
75 jarig jaar. Dit jubileum wordt 
gevierd op zaterdag 5 september 
2015. 

Naar aanleiding van de vieringen van 
het 65 en 70 jarig jubileum heeft het 
bestuur mij gevraagd om ook het 75 
jarig jubileum te organiseren. Deze 
taak heb ik dan ook op mij ge-
nomen. Maar zo een jubileum kan je 
nooit alleen organiseren daar heb je 
vele handen voor nodig. Vandaar dat 
er een commissie gevormd is. 

In deze commissie zijn alle partijen 
van de club betrokken. Van dames 
tot old-boys. Wij missen alleen nog 
vertegenwoordigers voor 2 partijen: 
Een senior heer en een vertegen-
woordiger van de jeugd. Dit mag 
een jeugdspeler zijn vanaf 16 jaar of 
een ouder. 

De club kan niet zo maar een uitge-
breid feest betalen. Daarom moeten 
wij als commissie vindingrijk zijn om 
gelden binnen te halen. 
Heb je ideeën laat het ons weten, via 
jubileum@rotterdamserugbyclub.nl 

Hou de website in de gaten voor 
meer informative! 

75 Jarig jubileum 



De nieuwsbrief de eerste week van 

elke maand uit. 

Heb je input voor de nieuwsbrief? 

Mail deze dan vóór het einde van de 

maand ervoor (uitzondering voor 

gebeurtenissen de eerste week) 

  

Ontvang je de nieuwsbrief niet per 

per mail, maar wil je dit wel graag? 

Stuur dan een mailtje. 

Deze nieuwsbrief is met veel zorg 

samengesteld. Feedback, opmerk-

ingen of ideeën zijn natuurlijk altijd 

welkom.  

Emailadres (tijdelijk):  

sponsorcom-

missie@rotterdamserugbyclub.nl 

(als onze super webmaster weer 

terug is van vakantie zal de 

nieuwsbrief een eigen 

emailadres krijgen) 
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Colofon 

Rotterdamse Rugby Club, een échte familievereniging   

Bjorn Buijing (bestuurslid jeugd) - Sinds dit seizoen 

heb ik het stokje overgenomen van Oscar van Rijn, die 

zich de laatste jaren hard heeft gemaakt voor het plezi-

er en de ontwikkeling van onze jongere spelers. Geluk-

kig zal Oscar actief blijven binnen het bestuur. 

Sinds ik 7 jaar geleden op Rotterdam als speler en train-

er ben begonnen is er veel veranderd. Onder leiding 

van een groot aantal vrijwilligers is RRC uitgegroeid tot 

een van de grootste jeugdverenigingen van het land. We 

hebben ieder jaar een groei in de jeugd kunnen waarne-

men en dit heeft tot gevolg gehad dat we ons nu echt 

een familie vereniging kunnen noemen. 

Dit seizoen hebben we nu al een groot aantal spelers bij 

verschillende teams mogen begroeten. Het is erg leuk 

om te zien dat Rugby in Rotterdam nog steeds een 

grote aantrekkingskracht heeft. We hopen dat de nieu-

we spelers het naar hun zin zullen hebben en ons bli-

jvend zullen versterken. 

Doordat er een groot aantal ouders en spelers zich de 

laatste hebben aangemeld als trainers en teammanagers 

hebben we de spelers kunnen ondersteunen in het met 

veel plezier kunnen beoefenen van hun hobby. De 

laatste jaren zijn de oudere jeugdteams ook op leuke 

rugbytrips naar Engeland en Wales geweest waar ze 

hebben kunnen proeven van de Britse rugbycultuur. 

Ook voor dit jaar is er weer een trip gepland. 

Komend seizoen zal vooral in het teken staan van een 

voortzetting van de groei en ons kader, waar mogelijk, 

te versterken en verder uit te breiden. Vorig jaar heb-

ben we al Vuyisele Mbula als professionele trainer voor 

de cubs aangetrokken. Hierdoor zijn onze cubs 4e van 

Nederland geworden. De minis hebben zich dit seizoen 

al met 2 teams ingeschreven en een aantal andere 

teams zit qua spelersaantallen ook al tegen een 2e team 

aan. Komende seizoen worden wij ook versterkt door 

een aantal jeugd-spelers van Sparta. RRC is met Sparta 

een cluster aangegaan en we hebben nu niet alleen de 

extra spelers maar ook de mogelijkheid om gebruik te 

maken van de faciliteiten van onze collega's uit Capelle. 

De oudere jeugdteams timmeren ook al jaren aan de 

weg. Bij Rotterdam zijn we in de gelukkige positie dat 

we voor zowel de cubs, junioren als colts volledige 

teams in de competitie hebben. De laatste jaren is het 

niveau van de senioren aardig omhoog geschroefd door 

zelf-opgeleide jeugd. Gezien de hoeveelheid talent  

welke er nog aankomt ziet de toekomst van RRC er 

roos-kleurig uit. 



Printen, kleuren en ophangen maar! 


