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Voor u ligt de eerste Try 
Out van dit seizoen.  
Try Out is de naam van de 
nieuwsbrief van RRC die 
in de cultuur van de club 
hoort. Deze naam is voor 
de oudere leden onder 
ons een bekend begrip, 
met deze uitgave willen 
wij dit een nieuw leven 
inblazen en hiermee u 
periodiek voorzien van het 
reilen en zeilen binnen de 
club. In deze eerste 
uitgave van 2017-2018 
blikken we terug op de 
ALV en Braai en kijken we 

Van de Voorzitter 

Terugblik ALV en Braai 

Op 1 juli vond de 
Algemene Leden 
Vergadering plaats. De 
eerste ledenvergadering 
van het nieuwe bestuur. 
Tijdens deze vergadering 
zijn de plannen voor 
komend seizoen 
gepresenteerd. Ook 
kregen de aanwezigen 
een update van de 
hernieuwbouw plannen. 
De cultuurcommissie 
stelde de nieuwe normen 
en waardencommissie 
voor en wat hun plannen 
zijn. Het aftredende 
bestuur werd uitgebreid 
bedankt voor hun enorme 
inzet voor onze mooie 

vooruit naar de eerste 
trainingen en 
ontwikkelingen binnen de 
verschillende commissies 
die binnen onze club 
actief zijn. Daarnaast 
kondigen we met de 
presentation night nog 
een andere traditie van 
onze club aan. Gedurende 
het seizoen willen we 
deze nieuwsbrief ook 
vullen met 
wedstrijdverslagen van al 
onze teams. Hiervoor 
ontvangen wij graag uw 
inzendingen. Rest mij 

niets meer dan u veel 
leesplezier te wensen en 
we zien u graag terug op 
de velden. 
 
Met sportieve groet 
Robert-Jan van Dijk 
Voorzitter Rotterdamse 
Rugby Club. 

club. Tijdens hun 
bestuursperiode hebben 
zij een hoop werk verzet 
en ervoor gezorgd dat de 
club er financieel en 
sportief goed voor staat. 
Namens de hele club 
nogmaals dank aan 
Liesbeth, Oscar en Petra. 
 
Braai. 
Tijdens de ALV bereidden 
de BBQ-Boys hun 
gerechten voor. De kolen 
werden aangestoken en 
het speenvarken werd aan 
het spit geregen. Dankzij 
hun inzet konden de 
aanwezigen genieten van 
de heerlijke kippenpoten, 

buikspek en hotdogs. De 
prijs voor beste griller ging 
als het aan het applaus 
lag aan de kippenpoten, 
maar voor de 
lekkerbekken aan het 
buikspek, maar de 
grootste rij aan de 
hotdogs (170!) die gretig 
werden verorberd. 
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Wolf met de Frans Henrichs Trofee. 

Zoals u weet is een 
sportvereniging altijd op 
zoek naar nieuwe 
sponsoren. Dat geldt 
zeker voor RRC 
aangezien voor de 
nieuwbouw gezocht moet 
worden naar financiële 
middelen. Naast de 
nieuwbouw zijn we ook op 
zoek naar sponsoren voor 
andere doeleinden. Bij 
deze wil de 
sponsorcommissie een 
oproep doen voor een 
sponsor voor nieuwe post-
protectors. Post-

Nieuws van de sponsorcommissie 

Wolf van Dijk (RRC Colts) 
is tijdens de Algemene 
Leden Vergadering op het 
Nationaal Rugby Centrum 
in Amsterdam door Rugby 
Nederland uitgeroepen tot 
jeugdspeler van het 
seizoen 2016/2017.  
 
Wolf was samen met Bart 
Wierenga van 
Castricumse RC en Jake 
Stamenkovic van LRC 
DIOK genomineerd voor 
deze prestigieuze titel. 

Uiteraard is de hele 
Rotterdamse Rugby Club 

Wolf van Dijk Jeugdspeler van het Jaar! 

 

Vorige week zijn de velden door 
gemeente opnieuw ingezaaid zodat 
we aan de start van het nieuwe 
seizoen weer een strakke grasmat 
hebben. Daarom zijn de velden 
gesloten en is het verboden om ze 
te betreden. Met de trainers en 
teammanagers zal afgestemd 
worden wanneer de velden weer 
open zijn voor de trainingen. 

Velden gesloten 

protectors zijn kussen om 
de palen om botsingen te 
voorkomen. Deze 
protectors zullen op elke 
wedstrijddag gebruikt 
worden. Onze oude blauwe 
post-protectors waren 
eigendom van de Rugby 
League Bond en zijn 
verhuist naar Harderwijk. 
Hierdoor heeft RRC een 
nieuwe set nodig. Naast de 
postprotectors zijn we ook 
op zoek naar shirtsponsors 
voor de verschillende 
afdelingen binnen de club.  
 

Heeft u interesse om dit 
vanuit uw bedrijf te 
sponsoren of weet u 
iemand die hier aan bij wil 
dragen? Stuur dan een 
bericht naar 
sponsorcommissie@rotter
damserugbyclub.nl.  

enorm trots op deze 
uitverkiezing en op het feit 
dat er steeds meer jonge 
talenten uit de eigen jeugd 
in de verschillende 
nationale teams uitkomen. 

Op de jaarlijkse Braai werd 
Wolf nog eens extra in het 
zonnetje gezet door het 
bestuur van de RRC en 
uiteraard bedolven onder 
de complimenten van de 
vele aanwezigen. 
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Vorige week hebben wij u 
een enquête gestuurd 
vanuit de bouwcommissie 
om uw interesse in 
financiële steun te peilen. 
Aan de hand van de 
uitkomsten hiervan 
kunnen wij een plan 
maken om de 
hernieuwbouw te 
financieren. Als u deze 

Ondanks de meeste 
mensen op vakantie zijn of 
binnenkort nog gaan, zullen 
de trainingen voor seizoen 
2017/2018 weer beginnen.  
De senioren heren 1, 2 en 3 
beginnen aanstaande 
dinsdag 18 juli onder leiding 
van Christian Overklift. 
Vanwege de veldsluiting 
zullen de eerste trainingen 
bij de Kralingse Plas zijn.  
Ook de dames zullen snel 
starten met hun eerste 
training. Precieze datum en 
locatie wordt nog afgestemd 
met Fabrice en de dames 
zullen daar binnenkort 
bericht over ontvangen.  
 
 
 

Eerste trainingen seizoen 2017/2018 

enquête nog niet heeft 
ingevuld dan verzoeken 
wij u om dit alsnog te 
doen, zodat wij een 
compleet beeld krijgen 
over financiële steun van 
onze leden. Heeft u geen 
uitnodiging voor deze 
enquête gehad en wilt u 
het wel invullen? Stuur 
dan een bericht naar 

Peter de Witte via 
penningmeester@rotterda
mserugbyclub.nl 
 

De jeugd zal starten als de 
schoolvakanties voorbij zijn. 
Dat betekent voor de CJC, 
Mini’s en Benji’s vanaf 22 
augustus en voor de Turven 
op 24 augustus. 
Locatie en tijden zullen met 
de trainers en 
teammanagers afgestemd 
worden.  

Enquête bouwcommissie, vul hem in! 
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De afgelopen jaren hebben 
Petra Schoof en Sara van Rijn 
het winkeltje bemand. Beide 
dames hebben aangegeven 
hiermee te willen stoppen. Wij 
willen Petra en Sara bedanken 
voor hun inzet om het 
winkeltje draaiende te houden.  
Vanwege hun vertrek zijn we 
op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die dit werk willen 
voortzetten.  
 

Vrijwilligers Winkeltje Gezocht! 
Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij David-Jan van 
Gorkom 
info@rotterdamserugbyclub.nl 
 

  

  

Save the Date! Presentation Night! 

Na onze afsluiting van een 
prachtig en succesvol jaar, 
gaat de focus weer naar het 
nieuwe seizoen. Geen 
betere reden voor een 
gezellig feestje, namelijk de 
welbefaamde Presentation 
Night. Normaliter bent u 
gewend dat dit de afsluiter 
is van het jaar, maar deze 
keer zullen we het anders 
aanpakken.  

Op 26 augustus zullen we 
het nieuwe jaar beginnen 
met elkaar.  

Uiteraard zijn alle senioren, 
colts, ouders en supporters 
welkom op deze avond.  

De locatie is nog nader te 
bepalen. We zullen 
traditioneel awards 
uitreiken voor de beste 
spelers van dit seizoen. 

Daarnaast zullen er nog 
enkele verassende awards 
worden uitgereikt.  Per 31 
juli zal er de mogelijkheid 
geboden worden om te 
stemmen.  

Tot 26 augustus!  

Met ovale groet,  
PN Commissie.  
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