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Het nieuwsblad van Rugbyclub The Smugglers uitgave nr. 1 Januari 2013
Evenementen/wedstrijden
20 jan: Waterland 3 (thuis)

Van jullie voorzitter

27 jan: USRS 4 (uit)
17 feb: Alkmaar 2 (thuis)
3 mrt: Castricum 3 (thuis)
10 mrt: Haarlem 2 (thuis)
17 mrt: West Friesland (Thuis)

2 feb - 16 mrt: Six Nations

11 nov: SMUGGLERS 40 JAAR!
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Joepie! Eindelijk een
verse Kickoff en precies
op tijd voor de
Nieuwjaarsreceptie. Ik
ben echt verheugd dat
dit eindelijk is gelukt.
Tegelijkertijd vind ik het
heel jammer dat het zo
lang heeft geduurd.
Gelukkig leven we in de
tijd van inter n et,
smartphones
en
facebook en is de club
daardoor
meer
“Connected” dan ooit.
Niet dat dit het uitblijven
van ons clubblad recht
zet maar we zien zo wel
wat er allemaal leeft bij
de leden. Op Facebook
zien we heerlijke
discussies over onze club,
onze sport en nemen we
elkaar zo nu en dan
even lekker is de maling.
Maar goed. We leven
nu eenmaal niet allemaal
op Facebook en zo nu en
dan is een papieren
clubblad gewoon leuk
om te lezen. Het

clubblad komt natuurlijk
niet kant en klaar uit de
lucht vallen. Er is content
nodig en iemand moet
hem ook nog in elkaar
flansen. Ik heb voor dit
clubblad de rol van gast
editor op mij genomen
en kijk al uit naar de
invulling die Hans
Oldenburg, Ronald en
Anton in het vervolg aan
het clubblad zullen
geven. Voordat een
ieder het vraagt: De
identiteit van Tante Gré
is mij geheel onbekend,
dus ik kon haar/hem niet
vragen een artikeltje te
schrijven. Ik heb wel zo’n
voorgevoel dat er
binnenkort door dit
ongekend schrijftalent,
die duidelijk goed
doorheef t wat er
allemaal aan de club
kan worden verbeterd,
een artikel zal worden
geschreven die gaat
over “Het Smuggler zijn”.
Een artikel waarin ons

Onze sponsors

gedrag op trainen (we
willen overal over
discussieren) en de
opkomst
(zowel
trainingen
als
wedstrijden) uitgebreid
onder de loep wordt
genomen. Twee punten
waar we ons echt sterk in
kunnen verbeteren! In
deze editie staat in ieder
geval wel een lekker
uitgebreid verslag van
het seizoen tot nu toe,
vanuit het perspectief
van jullie geliefde
waterboy Daan. Verder
staan er leerzame
artikeltjes in (niet alleen
over onze geliefde sport)
en heb ik eindelijk het
scanwerk van Ad en
Peter aandacht kunnen
geven door een aantal
bijna
antieke
kwantenknipsels en foto’s
plaats te geven.
Veel leesplezier,
Luke
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Smugglerjaar om van te smullen
Het was 10 augustus, toen de eerste bal werd
gegooid, de eerste tackel werd gemaakt en het
eerste gezamenlijke biertje van dit seizoen werd
gedronken. Deze dag werd namelijk op het strand
getraind en werd een gelaagde avond, deze training gaf het startschot voor dit seizoen, dat nu halverwege is. Na deze vrijdag werd er iedere
dinsdag en vrijdag weer getraind.
Twee weken na de strandtraining, toen iedereen
weer zijn vakantie figuur had weggewerkt, werd er
een team meeting georganiseerd. De vraag voor
het hele team was wat de doelstelling zou zijn voor
dit seizoen. Alle Smugglers waren in overeenstemming met het idee dat we dit jaar het vorige
seizoen moeten overtreffen. Een plek binnen de top
drie was een mooie uitgangspositie. Sommige
jongens hadden het idee om voor elke overwinning
te gaan en dat was natuurlijk ook waar. Verder
kreeg iedereen de tijd om te vertellen wat zijn individuele doel was dit seizoen, welke positie hij wilde
gaan spelen en hoe dat te bereiken. Ook werd er
gedacht aan een oefenwedstrijd te plannen tegen
Haarlem, om zo het seizoen wat beter te beginnen.
Een week later stonden we dus met een aantal afgevaardigde van the Smugglers bij Haarlem, klaar
voor een oefenwedstrijd, zodat onze jeugdige
spelers een beetje wedstrijd ervaring op konden
doen. De partij was voornamelijk voor Haarlem, zij
maakte veel try’s, maar nogmaals het was een
wedstrijd om iets van te leren en af en toe blonk er
aan onze kant ook eens iemand uit.
De eerste wedstrijd van het seizoen werd thuis
gespeeld, AAC Rugby 2 uit Amsterdam, kwam bij
ons bezoek. Het was een warme middag, het zonnetje scheen lekker. De oefenwedstrijd had zijn
vruchten afgeworpen, want de wedstrijd liep heel
erg goed voor the Smuggs. Wij wonnen uiteindelijk
met een mooie uitslag van 54-12, Thijs Mes speelde
zijn eerste officiele wedstrijd en werd na de
wedstrijd bekroond tot eerste man-of-the-match
van dit seizoen.
Voor de tweede wedstrijd moesten the Smugglers
afreizen naar het noorden, we moesten namelijk
een wedstrijd spelen in Alkmaar. Hier speelde ons
team tegen het tweede team van Alkmaar, het was
een spannende wedstrijd. Maar uit deze wedstrijd
haalde the Smugglers opnieuw een overwinning,
met een minimaal verschil, 27-29 werd de uitslag.
Het was de tweede overwinning van het seizoen en
de tweede op rij. We konden na deze wedstrijd
spreken van een goed begin van het seizoen.
Na Alkmaar mochten de spelers van the Smugglers
spelen tegen Amstelveen, Amstelveen werd al om-

schreven als een goed team. Het team waar we
tegen speelden was het tweede team van Amstelveen. De wedstrijd bij ons thuis was volledig
voor Amstelveen, die ons van de versloegen met
een score van 0-43. We konden jammer genoeg
geen try scoren.
Na de domper tegen Amstelveen mochten we
naar Purmerend, voor een wedstrijd tegen Waterland 3. Het werd een memorabele wedstrijd,
van Smuggler-kant was de wedstrijd onwijs en
dat bleek ook uit de score een overwinning van
82-14 werd bereikt, de waterdrager was zelfs
kapot na de wedstrijd.

Euforie na monsteroverwinning in Purmerend

Ook de tegen de Utrechtse studentenvereniging
moesten de Smugglers spelen, thuis kregen we
namelijk USRS 4 op bezoek, ze speelde met net
aan genoeg man, het werd dus een zware
wedstrijd voor hen, the smuggs deden het goed
en maakten vijf try’s en scoorden ook alle vijf de
conversies, Utrecht moest het stellen met twee try’s
en een conversie, de Smugglers wonnen dus ook
van Utrecht, met 35-12.
Na deze twee mooie overwinningen, konden we
naar Castricum en in Nederlandse rugbytermen is
Castricum heel wat. Gelukkig hoefden wij maar
tegen Castricum 4 te spelen. Het werd een
vreemde pot, jammer genoeg was het niet leuk
vreemd. Castricum won van ons met 31-17.
Toen was de grote wedstrijd daar, Haarlem stond
voor de deur, alhoewel uiteindelijk stonden we
voor hen deur. Want na een regenachtige periode werd besloten dat ons veld niet zo goed was
en zijn we maar naar hen gegaan om daar een
mooie pot te spelen. De eerste helft was voor ons,
we moesten wel Wouter Prast missen al na een
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aantal minuten en speelden even met veertien man,
maar gelukkig kwam daar Wouter van Assema aan
en hielp ons de wedstrijd te voltooien. Haarlem werd
in de tweede helft beter en het einde van de
wedstrijd was enorm spannend, toch eindigden wij
met de overwinning, na een score van 40-47.
Ook West-Friesland zit dit jaar in onze competitie en
vertrokken we op een mooie rugby-zondag naar
hoorn, voor een goede pot rugby en veel gezelligheid. Een overwinning was het doel en daar
wilden we voor gaan, maar alles liep niet zoals gepland, het simpele spel kon niet worden gespeeld en
de West-Friezen waren sterk. We sloten de
wedstrijd bij een stand van 29-12, gelukkig maakte
we nog een paar try’s, hierbij was Rens Barnhoorn
zijn aandeel erg groot.
We hadden nu acht wedstrijden gespeeld en waren
dus op de helft van dit seizoen, we konden al een
aardige balans opmaken. Acht wedstrijden
gespeeld, waarvan vijf gewonnen en drie verloren.
Een goed vooruitzicht voor de andere acht
wedstrijden, die dit seizoen nog telde.
Voordat we weer gingen rugbyen was het eerst tijd
voor een teamuitje, het was een gezellige dag vol
met leuke dingen.
We begonnen met paintballen in Wormerveer en
zakte vervolgens af naar de halve maan, waar ons
nieuwe shirt gepresenteerd. In de maan mochten we
genieten van Dirk zijn, met lof geprezen chili con carne, het was heerlijk. Ook konden we fijn kijken naar
een mooie pot rugby, the All Blacks speelde namelijk
tegen Wales, genieten was het die dag.

Maarten, Manuel en Rob klaar voor de strijd

Het werd een week later weer tijd voor rugby,
thuis hadden we al gewonnen van AAC en het
was nu de bedoeling dat we dat ook zouden
doen in Amsterdam, daar gingen we in ieder
geval voor. Het werd een hele spannende
wedstrijd, na een zware wedstrijd kwam de overwinning naar ons toe. We wonnen met 29-24.

Perfecte maul!

Het was onderhand al december en sinterklaas
was de deur alweer uit, maar ook bij the Smugglers werden er cadeautjes uitgedeeld, we hadden namelijk wildavond. Een avond vol plezier,
gezelligheid en een alcoholische consumptie. Het
werd een mooie avond, met voor ieder iets wils.
We hadden geluk dat de wedstrijd tegen Alkmaar was afgelast, vanwege het slechte weer, we
konden nu namelijk nog meer genieten.
Voor de winterstop werd er nog wel verwacht dat
we een wedstrijd zouden afwerken, we moesten
tegen, het bijna licht gevreesde, Amstelveen, voor
de tweede keer dit seizoen. Het werd weer een
teleurstelling voor ons, we verloren namelijk weer
en konden wederom geen try maken, de score
werd 36-0 in het voordeel van Amstelveen.
Dat was het eerste gedeelte van dit smugglerseizoen in een notendop, we kunnen zeggen
dat we goed zijn begonnen en in de aankomende
zes wedstrijden moeten we goed en lekker
doorpakken, gewoon van elke wedstrijd genieten
en het beste ervan maken. Bij deze wens ik iedereen die opeen of andere manier is betrokken
bij the Smugglers een onwijs mooi rugbyjaar toe,
waarin we tweede gaan worden. Laten we genieten van trainingen en wedstrijden. We gaan
knallen.
Daan Rustemeijer

Pagina 4

Kick-off uitgave nr. 1 Januari 2013

Three ways to make life easier for your 9 at rucks
By Eamon Hogan
It’s a hard life being a 9…
that’s not a phrase you hear very often. Sometimes the 9
struggles to clear the ball from the back of ruck and it is not
his fault. You need to work on protecting your 9 and making
his position flexible. There are three questions that may help
you work with your 9 (and your team) as they approach a
ruck.

1 - Can another player be a “9”
As your players approach the ruck, they are often told that
forwards clear out over the ball and must let the 9 pass to the
next player. At Minis level, the biggest challenge is to stop too
many players entering the ruck. By teaching everyone to pass
from the ground should your 9 not make a breakdown because he has have been tackled, another player can make a
perfectly acceptable pass which allows your team’s “go forward” to continue. It begins a process of identifying which
breakdown they need to get to or stay out of that will hold
them in good stead in later years. By having players practise
passing from the ground, the regular 9 can get off the ground
and make it to a subsequent breakdown, knowing the attack
hasn’t been compromised. Under the New Rules of Play in England, the position of scrum half is not really a set one until
U11s, although there are mini scrums, mauls and rucks at U10s
and breakdowns at U9s that require players to pass the ball

out. However, the players involved are the first ones to arrive
at the scene rather than positions decided beforehand.

2 - Have you pushed the ball out?
Scrum halves spend toomuch time acting like miners looking for
coal from the deep, dark recesses of the ruck. I would suggest
50% of all stolen ball at a tackle is due to the tackled player
not pushing the ball out towards his team mates when they
begin to clear out over them. Simply pushing the ball out not
only makes it harder for the opposition to steal it but allows
your 9 to obtain the ball easier and pass it. Make pushing the
ball out at every ruck a training session priority.

3 Can you lift the ball off the ground?
This is a follow-on from pushing the ball out. I will not bore you
with the biomechanical reasons but in simple terms, lifting the
ball a little off the ground towards a 9 when you are placing
it at a ruck can speed up play considerably. The 9 doesn’t
have to bend down as far, the ball is in full control and the 9
can pass and be on to the next phase of play faster. This is a
difficult skill but if you can get your players to think about it in
training, they will eventually learn when and when not to try
this.

MINIS 9 AT
RUCK
ACTIVITY
Four players run
forward with the
ball.
When you shout
“TACKLE”, the ball
carrier goes down,
the next player
goes over (to clean
out) and the third
player becomes
the 9 and the
fourth player takes
a pop pass.
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1973 Smugglers 20 jaar

Trip naar Osnabruck
Eerst trip naar Engeland (1978)
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51 Fun Facts of Rugby
1. The game of rugby was supposedly created by William Webb Ellis in 1823 whilst
playing football.
2. A try is called a try because originally you recieved no points for crossing the line but
gained the opportunity to try and kick at goal.
3. Rugby balls are oval because when first made they we’re created using pigs bladders,
which when inflated became oval.
4. The reigning Olympic rugby champions are the USA, they won it in 1924 and the sport
has not been played at the Olympics since.
5. No Rugby World Cup winner has ever retained the trophy in the next tournament.
6. According to Wikipedia there are 5,062,396 registered players of rugby union.
7. The first written laws of rugby were produced in 1845.
8. Once again according to Wikipedia there are 18,920 rugby clubs worldwide.
9. Wales sang the first ever national anthem at a game in 1905, it was in response to the
touring New Zealanders haka.
10.The Six Nations is the successor of the Five Nations and The Home International Championship, a tournament consisting of Wales, Ireland, Scotland and England.
11. Only on five occasions have teams won back to back Gramd Slams in the six nations.
12. The International Rugby Board is the highest governing body is rugby union and was
founded in 1886.
13. There are 97 member unions in the IRB.
14. Rugby sevens is going to be be played in the 2016 Olympics in Rio.
15. Rugby sevens was created at Melrose RFC in Scotland in 1883 by two butchers as a
fundraising event.
16. Hong Kong beat Singapore 164-13 in the highest scoring game contested by two
recognised IRB unions.
17. The Tri Nations was created in 1996 as a competition for Australia, South Africa and
New Zealand to mirror the Five Nations tournament, currently called the Six Nations, in
Europe.
18. The Tri Nations has been renamed to The Rugby Championship due to Argentina joining the competition.
19. Christian Cullen has scored the most tries in this tournament with 16, Richie McCaw is
fourth with 11 tries to his name.
20. The highest points scorer on the tournaments history is Dan Carter with 461 points.
21. New Zealand have won the tournament 10 times, with Australia and South Africa
both with 3 wins each.
22. Basketball was created by a rugby coach who wanted an indoor sport to keep his
players conditioned during the winter in 1891.
23. The first ever rugby game took place between Scotland and England, which Scotland
won.
24. Since the World Cup has started, every opening game has used the same whistle to
start the game.
25. Jonah Lomu scored the most tries in one world cup in 1999 where he scored 8 tries.
26. The 2011 World Cup was the biggest sporting event to be held in New Zealand.
27. Australia scored the most World Cup tries in one match with an incredible 22. This
was against Namibia in 2003. The final score was 142-0.
28. Rugby is the national sport of Wales (and many others I know!)
29. From 1886 to 1888 a try only gained a team 1 point.
30. In 1924 Western Samoa played their first international match, it was against Fiji and
took place at 7am so the Samoans could go to work afterwards. The match took place in
a park and there was a tree on the pitch.
31. Seven players have represented two countries in Rugby World Cup history.
32. 1429 tries have been scored in Rugby World Cup tournaments from 1987 to 2007.
33. Grant Fox of New Zealand has the record for the most points scored in one world
cup tournament, 126 in 1987.
34. In 2007, a rugby ball was suspended from the Eiffel Tower to commemorate the
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country hosting the the World
Cup.
35. Rugby Union players who
swapped code to League were
banned from returning to the
Amateur game until 26th August 1995 when the IRB announced Rugby Union was an
‘open game’.
36. The leather oval ball replaced the spherical ball in
1892.
37. Rugby Union changed from
a 20 a side game to a 15 a
side game in 1877.
38. Britain won a bronze medal in the 1900 Olympics as
they came third out of three
entrants and won the silver in
1908, by coming second out of
two entrants.
39. Rugby was introduced to
Japan in 1890 by Edward
Clark, a Cambridge University
instructor who taught English in
Keio University in Tokyo and
taught the sport as an extra
curricular activity.
40. The trophy awarded to the
winner of the Six Nations was
silver on the inside but due to
champagne celebrations, it
became so corroded that it is
now lined with 22 carat gold.
41. British troops stationed in
Cape Town introduced the
game of rugby to South Africa.
42. In 1864 Sydney University
became the first team in Australia.
43. In 1890 due to a lack of
rugby at the end of the season
W.P. Carpmael decides to
make a team with the best
players available, thus the
Barbarians were created.

44. The British Isles touring team to South Africa won all of their 20 of their games in
the year 1891.
45. The year 1892 saw the creation of the NZRFU, New Zealand’s Rugby Football
Union.
46. Russian Price Alexander Obelensky left Russia to move to England in 1917 where
he was granted citizenship. In 1936 he was called up to the England squad and
scored 17 tries in 4 games.
47. Willie John McBride has won the most British and Irish Lions caps with 17.
48. George Gregan of Australia has the most international caps of any player from
any country with 139.
49. Daisuke Ohata of Japan has scored the most international tries with 69 in 58
matches for his country.
50. The Millennium Stadium, completed in 1999, replaced Cardiff Arms Park as the
home ground of the Welsh Rugby Union team.
51. Shane Williams has scored the most international tries for Wales with 58.

Rugbyclub The
Smugglers
Veld/clubhuis
Sportpark Hofgeest
Broeklanden 3
1991 AP Velserbroek

RBS Six Nations 2013
February 2: Wales v Ireland, 14.30 and England v Scotland, 17:00
February 3: Italy v France, 16:00
February 9: Scotland v Italy, 15:30 and France v Wales, 18:00

Post
Postbox 81
1971AB IJmuiden

February 10: Ireland v England, 16:00
February 23: Italy v Wales, 15:30 and England v France, 18:00
February 24: Scotland v Ireland, 15:00
March 9: Scotland v Wales,15:30 and Ireland v France, 18:00
March 10: England v Italy, 16:00
March 16: Italy v Ireland, 15:30, Wales v England, 18:00 and France v Scotland, 21:00
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Trip 2013
Er wordt ons (jullie bestuur) zo nu en dan gevraagd wat de plannen zijn voor de volgende
Trip. Logisch natuurlijk na het ongekende succes van de Trip naar Newcastle met een record aantal Smugglers. De stelregel is dat we om de twee jaar een grote trip organiseren
en elk ander jaar een kleine trip. Dat is ooit bedacht zodat een ieder de tijd heeft om te
sparen voor de trip. Om toch niet helemaal het tripgevoel kwijt te raken worden de kleine
trips zo betaalbaar mogelijk gehouden. Dit jaar is het dus weer tijd voor een kleine trip.
Het plan is naar Ameland te gaan waar we willen meedoen aan het Beachtoernooi. Daarover binnenkort mee. Volgend jaar zullen we weer een grote trip regelen. De bestemming is nog niet bekend, maar we verheugen me er nu al weer op.

Contributies 2012-2013
Tijdens een recente andministratieronde werd duidelijk dat veel te veel leden zijn die hun
contributie niet heben betaald. Er zijn per e-mail herinneringen gestuurd aan deze
wanbetalers. Het is echter mogelijk dat we leden over het hoofd hebben gezien. Bij deze
het verzoek aan ieder lid om te kijken of hij zijn contributie heft voldaan. De seniorencontributie is 190 Euro. Recreanten betalen 70 Euro. Donateurs (en daar hebben we er
graag heel veel van!) mogen betalen wat ze willen!
Graag direct overmaken naar rekening 145834395 ten name van Rugbyclub The Smugglers.

Onze sponsors

