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Nieuws van het Bestuur

Evenementen
20 augustus: strand training
27 augustus: ALV
5 september: Haarlem 2 (uit)
12 september: AAC 3 (thuis)
19 september: Hilversum 3
(uit)
26 september: Alkmaar 2 (uit)
3 oktober: Waterland 2
(thuis)
10 oktober: ARC 1890 2 (uit)

Inhoud:
Het Clubhuis
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Grote onderhuid
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Un pain dans cul
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The angry pirate
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Numeriek overwicht
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De feestweek is net
voorbij en mag beschouwd worden als een
succes voor The Smugglers. Wij waren aanwezig als vereniging tijdens
een aantal evenementen
maar de topper was de
kwalleballen toernooi.
Georganiseerd door The
Smugglers en uitgespeeld voor een groot
publiek, de organisatoren (jullie weten wie jullie
zijn…) hebben echt een
pluim verdiend. Vooruit
dan maar naar volgend
jaar.
Met een oog op het
nieuwe seizoen, dan is er

Onze sponsors

nog een kleine vier weken voordat wij gaan
weer spelen. De grote
onderhuid van het veld
maakte trainen tijdens de
zomer maanden maar
vanaf 10 augustus kunnen wij weer trainen, en
met een de derby tegen
onze Haarlemse buren
als eerste wedstrijd hebben wij meer dan genoeg motivatie…
In de laatste aantal weken zijn wij ook begonnen met de grote onderhuid van het clubhuis
(lees meer op bladzijde
3), er is nog wat te doen
dus wij moeten op de

training avonds wat tijd
aan deze werkzaamheden besteden. Een dankwoord hier richting JP
voor zijn begeleiding (en
geduld) tijdens de laatste weken.
Tot slot een herinnering
dat op 27 augustus hebben wij ons ALV. Dit is
jouw kans om jouw mening mede te delen met
de lidmanschap en het
bestuur dus doe je best
om bij te zijn.
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Het Clubhuis
Rustig zit tante een wijntje te
drinken in de kantine van het
polderhuis in de Velserbroek.
Aan de muur hangt een klok
van het formaat waar zelfs
een blinde nog geen geleidehond voor nodig heeft.
Ergens anders hangt een
reclamebord van een bierproducent / leverancier. Er
klinkt een deuntje uit de
speakers van een artiest die
toch zeker een 20 minuten
durende cursus keybordkloppen heeft gehad en er af en
toe een verschrikkelijk kreet
doorheen knikkert. Klanten
komen naar binnen, bestellen
een drankje of een hapje en
weten niet hoe snel ze weer
weg moeten komen.
Met andere woorden: het is
puur ongezellig. Niet in het
aller laatst door de uitstraling van het etablissement.
Tante geeft het dan ook na
een enkel wijntje snel op.
Twee weken later zit ik in het
clubhuis van de plaatselijke
rugbyclub, de Smugglers.
Met groot genoegen kijk ik
rond en zie de meest idiote
onzin aan de muur en het
dak hangen. Er hangt werkelijk van alles. Waterski‟s, een
verschrikkelijk ouderwets
zeiltje van een of ander mini
bootje tot een partij oude
onder het stof zittende stropdassen.
Enigszins verwonderd vraag
ik mij af waarom men al die
rommel heeft opgehangen
als er ineens een welbekend
muntje valt… Het is hier
hartstikke gezellig, niet in de
laatste plaats door de rommeltjes die aan de wanden,
daken en balken is opgehangen.
Enigszins nieuwsgierig begin
ik de details te bekijken.
Oude foto‟s met mensen die
ik niet herken omdat de personen die er op staan intussen na al die jaren een metamorfose hebben ondergaan. Achter de bar hangen
een aantal petjes. Aan de
wanden hangt echt een hoop
rommel. Er staat zelfs een
oude verschrikkelijk vals klinkende piano.
Verbaasd vraag ik iemand

wat dit allemaal voorstelt.
Enigszins meewarend wordt
ik aangekeken en krijg ik als
antwoord dat het meeste
“souvenirs” zijn. Overgebleven van tripjes, uitwedstrijden en andere gelegenheden waar men het nodig
vond om iets als herinnering
mee te nemen. Sommige
dingen zijn vrij anoniem maar
een bordje met de tekst
“Bulldogs” kan ik dat predicaat niet echt meegeven.
Enigszins verbaasd vraag ik
mij af hoe de piano is meegenomen.
Achter alles wat er hangt zit
blijkbaar een verhaal. Vaak
vergeten maar sommigen
waren blijkbaar zo mooi dat
die zijn blijven hangen en
worden vol overgave en
volgens tante in aangepaste
vorm verteld. Als ik het echt
wil weten moet ik even wachten tot na de wedstrijd omdat de sjamaan die vrijwel
alle verhalen kent in het veld
staat. Lekker ouderwets,
overleveringen van vader op
zoon.
In het verleden ging tante
wel eens mee met de uitwedstrijden. De clubhuizen waar
je dan binnen kwam hobbelen waren dan een schril
contrast met het Smugglers
onderkomen. Neem het onderkomen van de vereniging
in Castricum eens. Een stenen
gebouw, veel ramen waar je
dus niets kan ophangen en
verschrikkelijk kil.
Sommige gebouwen zijn wel
mooi maar zijn aan de binnenkant gewoonweg niet
geschikt om gezellig genoemd te worden. Bassets is
daar een voorbeeld van.
Mooi gelegen, mooi gebouw
maar daar houdt het mee
op.
Sommige gebouwen zijn te
groot voor de club, neem
Eemland maar. Men probeerde daar nog wel wat
van te maken maar door de
omvang kun je het niet gezellig krijgen. Te weinig leden
om de boel op te vullen. Een
extra wandje zou hier veel
kunnen verbeteren.
Nog een voorbeeld waar
men een poging heeft onder-

nomen om het onderkomen
van de Smugglers te kopiëren is Haarlem. Er is een houten onderkomen neergezet,
op zich niets mis mee. Je kunt
er immers zonder dat er instortingsgevaar dreigt van
alles aan de muur schroeven.
Maar ook hier is de ruimte
die in gebruik is te groot. Als
men een simpel verwijderbaar wandje zou plaatsen en
de ruimte verkleint zou het al
een stuk beter zijn. Bij feesten
en partijen kun je dat weg
halen. Bovendien kun je dan
meer aan de wanden hangen
wat ook weer bijdraagt aan
de gezelligheid. Een gezellig
clubhuis nodigt ook uit. Tegenstanders komen graag.
Gevolg van het gezellige
clubhuis in de Velserbroek is
dat de tegenstander vaak
lekker lang “blijft hangen”.
Vaak zo lang dat het regelmatig ver na etenstijd pas
afgesloten wordt. Tante mag
dat wel en neemt dan ook
vaak een extra wijntje.
De wedstrijd is voorbij en
ondanks dat het niet echt
warm is gaat iedereen buiten
aan de neergezette tafels
staan. Het nodige bier wordt
aangerukt en de verhalen
komen los.
Men neemt nog een slokje en
ineens wordt er geroepen
dat er nog iemand onder het
bier gegoten moet worden
omdat men hem de “man of
the match” vindt. Het slachtoffer heeft zich net onder het
gemalen water door gespoeld en loopt net weer in
zijn nette kloffie rond. Je ziet
hem kijken en binnensmonds
vloeken.
Er wordt aan de aanwezige
meute verteld dat hij een
uitstekende inzet heeft getoond en dat dit beloond
moet worden. Eerst probeert
men van een groot glas bier
nog thee te zetten door er
een zakje in onder te dompelen. In 3 seconden moet hij
een bijna bijkans onmogelijke
opdracht uitvoeren en de
halve liter bier naar binnen
gieten. Uiteraard lukt niet.
Dit is iets waar alleen de
werkelijk goed getrainde de
boel droog bij houden. Het

slachtoffer krijgt dan ook
onder een luid gejuich het in
het glas achter gebleven bier
over zich heen.
Ook de tegenstander vindt
dit blijkbaar een komisch
gebeuren en ook zij juichen.
Het er op volgende lied
wordt dan ook door een
ieder mee gezongen. Daarna
volgen nog een paar liederen. Ook de tegenstander
kent er een en zet aan.
Prachtig.
Zelfs clubs van verder weg
blijven lang hangen. Dit moet
toch wel betekenen dat men
het gezellig vindt. Tante
vraagt aan een van de haar
onbekende spelers, hopelijk
een tegenstander want je
weet het maar nooit met al
die voor tante nieuwe en
onbekende spelers, wat hij er
van vindt. Het antwoord is
alleszeggend. “het is altijd
een feest om naar de Smugglers te gaan, niks moet en
alles mag”. Ondanks dat
tante geen lid is doet het
haar goed om te horen dat
naast de spelprestaties de
Velserbroekers ook op een
ander vlak goed scoren.
Voor tante is er nog een
goede reden om een wijntje
te gaan drinken bij de rugbyclub. Het is niet alleen de
gezelligste maar ook de
goedkoopste tent in de Velserbroek.
Blijf het vooral gezellig houden. Blijf zingen en hang
gewoon alles aan de wanden.

Tante Gré
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Grote onderhoud clubhuis
De oorspronkelijke plannen waren een complete
verbouwing van de natte
unit echter na een inspectie rondom het clubhuis,
bleek het dat de buitenkant dringende aandacht
nodig had. De aangepast reparatie schema
ziet als volgt er uit.

Stap 3
Vervanging van het natte
unit dak

Stap 1
Verlaging van de terras
en grond om het clubhuis.
Dit om de onderkant van
het clubhuis droog te
houden en betere afwatering te creëren.
Stap 2
Bekleding van het clubhuis en natte unit met
gewolmaniseerde rabatdelen.

Stap 5
Grondig reiniging van de
binnenkant van de natte
unit en aalsluiting van de
5e douche en wastafel

Stap 4
Aansluiting afwaterleidingen en terugzetten
van terras

Stap 1 is min of meer
klaar en stap 2 zal op
24 juli beginnen. Volgens
de planning zullen de
werkzaamheden voor
eind augustus klaar zijn.
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Het verhaal van de angry pirate

Renatus Barnhoorn (circa 1870)

Het eerste Smugglers insigne (1973)

37 jaren geleden zaten er een aantal mensen samen in het kroegje. Ze hadden net besloten dat
rugby moeten hun sport zijn maar inspiratie ontbrak om hoe verder ze konden hun droom waarmaken. Er hing toen een oude foto boven de bar - een bekende gezicht van het geschiedenis. De
zoon van een Amsterdamse lichtekooi en een onbekende Duitse circus dwerg, Renatus Barnhoorn
werd in 1870 ter dood veroordeeld voor 23 niet gelukte pogingen om Chinese broekkleppen
naar Nederland te smokkelen. Zijn „never say die‟ houding werd meteen een bron van inspiratie
voor de groep en Rugbyclub The Smugglers was resultaat. Dus bij je volgend bier bij de Smugglers, breng een dronk op Renatus uit.

The Perfect Tackle?
Soms het hoeft niet
dat je moet proberen
iemand in tweeën te
splitsen.
De witte meneer (een
Engelsman…) weet
precies dat hij net
getackeld is maar
kan er helemaal niets
aan doen.

Rugbyclub The
Smugglers
Veld/clubhuis
Sportpark Hofgeest
Broeklanden 3
1991 AP Velserbroek
Post
Postbox 81
1971AB IJmuiden

NUMERIEK OVERWICHT
Het klinkt ingewikkeld maar het is redelijk eenvoudig - het doel is het creëren van
een 3 op 2 of 5 op 4 situatie waarbij wij gebruik kunnen maken van de extra
man. Er zijn diverse manieren om dit te doen: hieronder tref je een voorbeeld van.

In deze voorbeeld gebruikt blauw de fullback
(15) en blind wing (14).
Alles draait om timing het moet snel en op snelheid gebeuren anders
kunnen de tegenpartij zijn
verdedigers reorganiseren.
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www.thesmugglers.nl
bestuur@thesmugglers.nl
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pass
speler
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speler met bal
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Ruck

