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Nieuws van het Bestuur

Wedstrijden
• 8 maart West Friesland
(thuis)
• 15 maart Pink Panthers 2
(thuis)
• 29 maart Alkmaar 2 (uit)

Evenementen
• 21 maart ‘Super Saturday’ drie zes landen wedstrijden
in een dag
• 3-5 april Trip Belgie
• 24 mei Vriendentoernooi

Inhoud:
Strategie voor de toe- 2
komst
Speler van het jaar2
Jason Wagenaar TroThe Greatest Try of
all Time

3

De zomermaanden

3

De redactie

3

Trip Belgie

4

Jeugd en Sponsor
Commisie

5

Van de Voorzitter

6

The Back Page

8

De afgelopen maanden
is er binnen het bestuur
gepraat over de communicatie binnen de club.
Het is ons duidelijk dat
zowel de communicatie
binnen het bestuur als de
communicatie richting de
leden voor verbetering
vatbaar is.
Wij werken aan deze
verbetering, vandaar
deze nieuwe opgefriste
’Kick-off’. Met dit
nieuwsblad willen wij de
leden op de hoogte houden over onder andere
de werkzaamheden van
het bestuur. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat
deze nieuwsbrief meer
wordt dan alleen een
update over administratieve zakken.
Als eerste stap hebben
wij besloten dat bestuursvergaderingen
regelmatig dienen plaats
te vinden. We hebben

Onze sponsors

besloten elke eerste vrijdag van de maand te
vergaderen om 18:30u.
Als tweede verbeterpunt
moeten de zaken die
besproken worden naar
de leden worden gecommuniceerd, zelfs als deze
zaken
saai
zijn.
Verder zal de huidige
website op korte termijn
onder handen worden
genomen, zodat bezoekers sneller en makkelijker meer gerichte informatie over onze club
zullen kunnen vinden.
Voor de langere termijn
zijn we bezig met een
strategie, waarin onze
visie voor een gezonde
toekomst, zowel op het
veld als het budget wat
de club te besteden
heeft, staat beschreven.
Op pagina 2 lees je
meer hierover.
Ten slotte doen wij een

verzoek aan jullie: Als
een kleine vereniging
kan ieder lid makkelijk
zijn mening bekend maken aan het bestuur, ongeacht het onderwerp.
Dus als je iets niet naar
wens vind gaan, je vindt
dat bepaalde zaken
anders moeten. Laat het
dan aan het bestuur weten, liefst via e-mail aan
bestuur@thesmugglers.nl

Paul Molenaar: voorzitter
Luke Roberts: secretaris
Peter Bakker: algemeen
bestuurslid
Alastair Wise: penningmeester
Ronald Koolen: jeugd en
promotie
Tom Voren: bar en keuken beheer
Colin Moore : trainer
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Strategie voor de toekomst
Zoals jullie al weten, zijn
Ronald en de jeugd commissie begonnen met het
oprichten van een jeugd
team. Jeugd is, op langere termijn, belangrijk
voor een gezonde toekomst.
Op kortere termijn moet
er ook het één en ander
gebeuren. De grafiek
hieronder laat duidelijk
zien dat de gemiddelde
leeftijd aan de hoge
kant ligt. Er zijn inmiddels
een aantal nieuwe jonge
spelers; Een prima eerste
stap!
Alles moet om rugby

draaien. Baropbrengst,
clubhuisverhuur. Dit kunnen wij enkel realiseren
als wij elke week minimaal 15 mensen op de
been kunnen krijgen. Dat
stimuleert de leden.
Op 13 februari is dit
binnen het bestuur besproken. Ieder lid heeft
recht om zijn mening te
geven over dit onderwerp. Graag horen wij
wat jullie denken.
Zouden wij op de jeugd
mikken of moeten wij op
oudere leeftijden mikken? Hoe functioneert de
club in jouw ogen - wat

kan er worden verbeterd
(en hoe)? Wat zijn de
aandachtspunten?
bestuur@thesmugglers.nl
Uiteraard kun je het bestuur op dinsdag, vrijdag
of zondag spreken, maar
met een email bereik je
ons allemaal en kunnen
wij als bestuur op je vragen en opmerkingen terugkomen.
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gemiddelde leeftijd - 39 jaren

Hoeveelheid Spelers
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“Rugby is a game for the
mentally deficient...that’s
why it was invented by the
English. Who else but an
Englishman could invent
an oval ball”

5
4
3
2
1
0
20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55+

Leeftijd Groep

Speler van het jaar - Jason Wagenaar Trofee
In het verleden, aan het
eind van het seizoen,
werd de Jason Wagenaar Trofee uitgereikt. De
winnaar van deze trofee
werd bepaald op basis
van een puntensysteem,
waar spelers punten kregen voor meedoen bij de

training, wedstrijden en
het scoren van tries.
Na overleg hebben wij
besloten dit seizoen een
nieuw systeem te introduceren. Er zal binnenkort
een stemdoos in het clubhuis verschijnen. Ieder lid
kan stemmen voor wie hij

denkt deze eer heeft verdiend. De stemmen worden geteld en beoordeeld door een technische
commissie en het trofee
wordt na de laatste wedstrijd uitgereikt.
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The Greatest Try of all Time
Als je de bovenstaande
titel in YouTube zoekt,
krijg je een filmpje van
rond anderhalf minuten
van een wedstrijd die in
1973 werd gespeeld
tussen The Barbarians en
Nieuw Zeeland.
The Barbarians is een
traditie die in 1890 begon als een ploeg van
gastspelers die samenkwamen om wedstrijden
te spelen. Deze traditie
loopt nog vandaag.
Even terug naar 1973 als je het filmpje op You-

Tube bekijkt, zie je een
andere soort rugby dan
we vandaag de dag
gewend zijn van TV. Ten
eerste merk je dat lang
haar ’in’ was dus laat je
baard en snor staan...
Deze try is niet alleen
beroemd geworden door
het vele haar (Andre
Dekker en Ruud Boerree
zouden zich trouwens
thuis voelen), maar ook
door het samenspel en
de wendbaarheid getoond door The Barbarians. Tegenwoordig zie je

te weinig tries op deze
manier worden opgebouwd, dankzij de verbeterde conditie en
spiermassa van de moderne professioneel spelers.
Daarom zijn de ELVs
(Experimental Law Variations) opgericht: de bedoeling is dat deze gaan
meer accent leggen op
vloeiende rugby.
Neem dus even de tijd en
bekijk deze try en maak
dan een vergelijking met
wat je nu ziet op TV...

voetbal, fietsen of hardlopen rond Spaarnwoude) is dan van belang.
Wij kunnen ook aandacht
geven aan techniek. Kicken en passen kunnen wij
gerust oefenen zonder
de drukte van de wedstrijd zondag.
Er zijn al twee zomer
evenementen gepland.
Het tripje naar Belgie (3-

5 april) en het vriendentoernooi (24 mei). Er zit
ook in planning een BBQ
om het seizoen formeel
af te sluiten.

De zomermaanden
Wij zijn er bijna - nog
drie wedstrijden en dan
is het seizoen voorbij.
Het zal vast wel leuk zijn
om een paar weken rust
te hebben maar wij zijn
dan vijf maanden vrij
voor de eerste wedstrijd
van het 2009-2010 seizoen.
Het blijven door trainen
(maar wel op een lagere
niveau b.v. een partijtje

Jouw input gevraagd!
Voor toekomstige uitgaven van ‘Kick-off’ hebben wij jouw input nodig.
Wil je een kort stuk
schrijven dan mag dat.
GRAAG ZELFS! Maakt
niet uit wat het onderwerp is zo langs als er
een verbinding is met
rugby of The Smugglers.
In de nabije toekomst

gaan wij een redactie
oprichten dus als je hier
belangstelling voor hebt,
laat dit aan ons weten.
(bestuur@thesmugglers.n
l). Als je zelf geen stuk
wilt schrijven maar je
hebt wel een onderwerp
waarover je meer wilt
lezen dan horen wij dit
ook graag.

Ten slotte, zullen wij zorgen dat ’Kick-off’ regelmatig verschijnt en een
bron van informatie
wordt over The Smugglers en rugby in het algemeen.

"Rugby backs can be
identified because they
generally have clean jerseys
and identifiable partings in
their hair... come the
revolution the backs will be
the first to be lined up against
the wall and shot for living
parasitically off the work of
others."
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Trip Belgie
Op vrijdag 3 april 2009
willen wij om 10.00 uur
verzamelen op het clubhuis. U wordt dan gastvrijmee een kopje koffie
ontvangen, zodat rond
11 uur richting België
kunnen afreizen. De bus
is geregeld Wij verwachten rond een uur of
2 in de middag in
Grandhan aan te komen.
Omdat wij pas van zes
uur de boerderij in mogen om de bedden op te
maken en de kamers te
verdelen is het middagprogramma vrij. Omdat
wij de bus tot onze beschikking hebben kunnen
weel gewoon naar bijvoorbeeld Durbuy gaan.
In België het op dat moment april vakantie dus
het belooft gezellig druk
te worden in het kleinste
stadje ter wereld.

Andere activiteiten zijn
André en Ronald momenteel nog aan het inplannen, maar in ieder geval
is de slager al op de
hoogte gebracht van
onze komst, drie lieve
zorgvuldig uitgekozen
runderen hebben al een
penning in het oor, waarop staat: Reservé pour
Les Smugglers. Een wedstrijd wordt geregeld
met waarschijnlijk Rugby
Club Huy.
Op zaterdag of zondag
zullen wij als teamactiviteit de Ourthe in een raft
afdalen. Dit is een activiteit die niet bij de tripprijs is in begrepen.
Tripshirt, ontbijt en barbecue zijn wel inbegrepen, alsmede de broodnodige geblikte consumpties. Wel wil ik een

ieder verzoeken voor 20
maart alle betalen voor
de trip te hebben gedaan op rekening
1458.14.505 t.n.v. R.D.J.
Koolen, zodat we de
consumpties ook werkelijke kunnen inkopen.
Voor vragen of suggesties t.a.v. activiteiten en
dergelijke kun je mij altijd contacten. Wil je alvast kijken hoe je bedje
straks gespreid wordt?
K
l
i
k
http://www.gitedurbuy.b
e/indexnl.php. Wij slapen in Au Soleil Couchant.

Trip 2010...
Over een paar maanden willen wij de bestemming voor de 2010 trip vastleggen.
•
2002 Engeland (Ottley)
•

2004 Wales (Newport & Cardiff)

•

2006 Schotand (Edinburgh)

•

2008 Wales (The Mumbles)

?

Voor lidmanschap
van The
Smugglers…
Na lidmanschap van
The Smugglers...
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LEEFTIJDSCATEGORIEËN
JEUGD SEIZOEN 20082009

Jeugd en Sponsor Commisie
Op 27 november 2008
is de jeugdcommissie
officieel van start gegaan. Wij hebben tijdens
de teammeeting van 16
januari 2009 ons gepresenteerd en onze ideeën
op tafel gelegd. Naar
aanleiding van de presentatie en input van de
leden hebben wij een
beleidsplan opgesteld.
Dit beleidsplan geeft in
algemene zin aan waar
de jeugdcommissie de
komende jaren naar toe
wil. Wij hebben als
hoofddoel geformuleerd:
The Smugglers wil een
vereniging zijn met een
bloeiende jeugdafdeling,
die open staat voor elk
kind dat wil rugbyen.
In het clubhuis komt een
map te liggen voor de
jeugd,waarin onder andere het beleidsplan is
opgenomen, de activiteiten die wij de komende
tijd zullen ondernemen
en de trainingsopzet. In
deze map komt ook een
presentielijst, waarop de
spelende jeugdleden
staan. Als het goed is
mogen wij binnen zeer

korte termijn de eerste
jeugdleden bij de Nederlandse Rugby Bond
aanmelden.
Tot het eind van het seizoen hebben wij de volgende activiteiten in de
planning:
– woensdag 25 maart
organiseren wij en spelregelavond voor de ouders van de jeugdleden
– zaterdag 11 april
vriendjesmiddag, onze
jeugdleden mogen allemaal een vriendje meenemen
– vrijdag 17 april zijn wij
aanwezig
op
de
JeugdSportPas-dag Velsen, waar wij clinics aanlagere schoolkinderen
zullen geven
– zondag 26 april is er
een bondsdag waar de
kinderen kunnen trainen
en daarna een interland
kunnen bekijken
– zondag 24 mei vriendentoernooi (organisatie
ligt bij de feestcommissie), met daaraan voorafgaand een jeugdactiviteit

– vrijdag 12 juni geven
wij rugbyles op het Ichthus College aan de
groep 16 en 17 jarigen.
Naast bovenstaande
activiteiten zullen wij een
tweede nieuwsbrief voor
de jeugd maken en willen wij eind april de speciale website voor de
jeugd (gelinkt aan
www.thesmugglers.nl) af
hebben.
Ten aanzien van sponsoring heeft de jeugdcommissie gezegd dat zij
voor het opzetten van de
jeugd ook sponsors wil
aantrekken. Chris Kers is
lid van de jeugdcommissie en gaat met zijn bedrijf Skipwebmedia een
bord plaatsen (9 meter).
In de volgende Kick Off
willen wij Chris uitgebreid aan het woord
laten, maar kijk alvast
e e n s
o p
www.skipwebmedia.nl
om te zien wat voor mooi
bedrijf Chris heeft.

The All Blacks were playing England, and after the half-time whistle blew they found
themselves ahead 50-0, Jonah Lomu getting eight tries. The rest of the team decided
to go to the pub instead of playing the second half, leaving Jonah to go out on his
own. "No worries," Jonah told them, "I'll join you later and tell you what happened."
After the game Jonah headed for the pub where he told his teammates the final score: 95-3. What!!!!" said the furious New Zealand captain, "How did you let them get
three points??!" Jonah replied apologetically, "I was sent off with 20 minutes to go."

Colts: 01/01/1990 t/m
31/12/1991
Junioren: 01/01/1992
t/m 31/12/1993
Cubs: 01/01/1994 t/m
31/12/1995
Mini’s: 01/01/1996 t/m
31/12/1997
Benjamin’s: 01/01/1998
t/m 31/12/1999
Turven: 01/01/2000 t/m
heden
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Van de Voorzitter
Na een aantal jaren
waarbij het bestuur zich
eigenlijk te veel heeft
bezig gehouden met de
dagelijkse zaken binnen
The Smugglers en hierdoor niet aan de lange
termijn zaken is toegekomen doet het mij deugd
te zien dat er zich steeds
meer leden verantwoordelijk voelen voor de
club en dit laten blijken
door activiteiten op zich
te nemen.
Dit heeft er toe geleid
dat er op dit moment
een jeugdcomissie is die
het opzetten van de
jeugd serieus en met veel
passie aanpakt. Hiernaast is Peter op dit moment druk bezig om de
corvee- en kluscomissie
op te zetten. Hierdoor
krijgt het bestuur de benodigde lucht om zich te
richten op een meerjarenplan.
In dit meerjarenplan komen de plannen te staan
waar we ons als bestuur
samen met de leden de
aankomende periode op
gaan richten. Dit geeft
ons een structuur waarin
we de activiteiten gaan
benoemen en ook kunnen
sturen. Hierdoor is het
beter mogelijk om bepaalde activiteiten te
prioriteren zodat we met
de juiste dingen bezig
zijn.
Rugby staat centraal in
ons meerjaarplan – wij
willen terug naar de derde klasse promoveren en
dan eventueel naar de
tweede klasse. Dit vereist
een verplichting van de
leden zowel op het veld

tijdens training en wedstrijden als buiten het
veld (bar dienst, corvee
dienst, klussen). Een succesvol senior team (zowel
resultaten als sfeer)
wordt dan een kapstok
voor sponsoring, het binnentrekken van nieuwe
leden en alle de benodigde ditjes en datjes
dat een gezonde vereniging nodig heeft.
Het is voor een bedrijf
bijvoorbeeld van meerwaarde om The Smugglers in shirts met zijn
logo te laten spelen. Het
doel is dat een sponsor
zich verbonden voelt met
de club in plaats van dat
hij alleen maar iemand is
die geld schenkt zonder
dat er iets tastbaar tegenover staat. Echter een
sponsor gaat dit alleen
doen als hij of zij gezamenlijk eigenschappen
met The Smugglers herkent bv. doelgerichtheid,
gezelligheid en zichtbaarheid in gemeente
Velsen. Het verheugt mij
dan te vernemen dat
Chris Kers wordt niet alleen bord sponsor maar
wil ook thuis en uit wedstrijd shirts sponsoren.
De afgelopen jaren hebben we bij de krant ook
een goede relatie opgebouwd. Dit heeft ons
naast
het
wekelijks
plaatsen van een wedstrijdverslag in de afgelopen tijd ook extra publiciteit opgeleverd door
de uitzending bij RTVNH. Ook in het kader
van PR is het op goede
voet staan met de gemeente van belang. Dit

heeft ons in het verleden
al een aantal financiële
meevallers opgeleverd
(lichtmasten/palen/
afrastering/nieuw dak/
trainingsmateriaal voor
de jeugd) en ondersteuning bij het opzetten van
de
jeugd
en
de
jeugdsportpas. Hiermee
hebben we tevens de
bekendheid van de club
binnen de gemeente vergroot. Ik wil in de nabije
toekomst ook kijken in
hoeverre de gemeente
ons kan helpen met het
de organisatie en/of
financiering van het vergroten van de bekendheid door bijvoorbeeld
het organiseren van een
scholenrugbytournooi.
Ten slotte is er belangstelling van de wedhoudster en het raadslid
sportzaken om bij ons
een wedstrijd te komen
bekijken. Ik ga ze uitnodigen voor een van de
laatste thuiswedstrijden.
Op pagina 7 vind je het
draft beleidsplan. We
hebben hier als bestuur
het de vorige vergadering voor het eerst over
gehad en het is dus zeker nog niet de final versie. Ik hoor graag van
julie wat je er van vind,
Het moet uiteindelijk een
plan worden waar we
als gehele club achter
kunnen staan.
Paul Molenaar.
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Senioren
•

Hoogste team speelt minimaal in de 2ste klasse.

•

Minimaal 2 senioren teams. (waarvan een Ouwe Ballen)

•

Uitgebreide trainerstaf op de groep senioren.

•

We staan open voor een damesteam (maar geen actieve promotie)

Jeugd
•

Elke jeugdcategorie minimaal één volledig team.

•

Per team een begeleiding van minimaal twee personen

•

Het kader bij de jeugd is zoveel mogelijk opgeleid met de juiste cursussen.

Recreanten rugby (inclusief Old Smugglers en dames)
•

Minimaal 1 recreanten team dat regelmatig wedstrijden speelt.

•

Gezelligheid rondom het rugby behouden.

•

Vriendschappelijke wedstrijden inclusief BBQ achteraf.

•

Plezier in rugby krijgen en behouden.

•

Minimaal eens per jaar een buitelands team op bezoek

•

Belangstelling rondom het rugby uitbreiden (supporters, trips, etc.)

•

Bekendheid van een jaarlijks terugkerend vriendentournooi.

Club
•

The Smugglers moet de leukste rugbyclub van Nederland blijven.

•

Als club zoveel mogelijk bekendheid creëren van Rugby en onze club in het bijzonder in
de gemeente Velsen

•

Als we moeten verhuizen dan een nieuw clubhuis met een omvang wat past bij de bovenstaande groei maar met behoud van het karakter van het huidige clubhuis.

Sponsoring
•

Een beleid uitstippelen voor het verkrijgen van sponsoring

•

Sponsors aan de club binden en gebonden houden

•

Sponsoring koppelen aan clubactiviteiten

•

Ondersteuning van de club door de gemeente onderzoeken
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Rugbyclub The
Smugglers
Veld/clubhuis
Sportpark Hofgeest
Broeklanden 3
1991 AP Velserbroek

DE TACKLE
Stap 1: Zorg dat je schouders net boven de heupen van de tegenstander zijn. Jouw doel wordt
zijn dijen.

Post
Postbox 81
1971AB IJmuiden

Stap 2: Breng je lichaam iets omlaag en zet je
schouders schrap. Zorg dat je hoofd zachter de
benen van de tegenstander is geplaast.

www.thesmugglers.nl
bestuur@thesmugglers.nl

Stap 3: Pak zijn benen stevig vast met je armen
en duw door met je eigen benen

Stap 4: Houd de benen van je tegenstander vast
totdat hij op de grond ligt. Sta dan zo spoedig
mogelijk op of rol weg als er een ruck wordt gevormd.

meer weten? http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/rugby_union/skills/default.stm

