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Voorwoord
Beste rugbyvrienden uit Vlaanderen en omstreken,

 
Rugby Vlaanderen bestaat nu ruim anderhalf jaar onder de 

huidige vorm. Anderhalf jaar is er hard en met veel inspiratie en 
ambitie gewerkt. De Vlaamse gemeenschap heeft voor de vele 

sportfederaties een nieuw sportdecreet uitgewerkt, dat andere, 
hedendaagse, accenten legt.

 

De subsidies uit het verleden hoofdzakelijk voor personeel worden 
de volgende 4 jaar stelselmatig afgebouwd. In de plaats hiervan 

heeft de Vlaamse overheid gekozen om, weliswaar verminderde, 
subsidies toe te kennen op basis van doelstellingen (KPI’s) en behaalde 
resultaten.

 

Traditiegetrouw heeft Rugby Vlaanderen deze dossiers grondig uitgewerkt. De basis hier-
voor waren de actieplannen en de rapporteringen die de voorbije jaren reeds waren opge-
steld. Bijgevolg veroorzaakten de nieuwe decreetvoorwaarden geen grote aardverschuiving 
binnen Rugby Vlaanderen en werden onze subsidiedossiers maximaal positief geëvalueerd. 
 

Daarenboven heeft World Rugby ons plan 2017-2020 ook als uitmuntend beoordeeld. Dit 
was een mooi orgelpunt voor Eric Willemsens en een optimistische start voor 
Mathias Rondou en zijn vernieuwde equipe. Op meerdere gelegen-
heden zijn de doelstellingen en de acties reeds uitgebreid 
besproken. Verder in het tijdschrift zullen jullie zeker 
nog meer informatie vinden. 
 

“Deugdelijk bestuur “wordt voor de Raad van 
Bestuur een zeer belangrijk agendapunt. 
Om ook hiervoor de gewenste subsidie-
ring te blijven ontvangen zullen voor 
het einde van het jaar, de statuten, 
het huishoudelijk reglement en de 
interne werking worden aangepast.
 

Een andere pijler willen we jullie 
zeker aanbevelen: Het Acropolis 
plan. Door dit plan zullen de clubs 
positief financieel beloond worden in 
verhouding van hun kwalitatieve bijdra-
ge en inspanningen voor de uitgroei van 
het Vlaamse rugby.

Naast de opleidingen, de oprichting en ondersteuning van 
nieuwe clubs en de toename van onze leden (5000 in 2020), zullen we hard werken aan het 
behoud binnen het rugby van de te grote groep afhakers. We gaan op zoek naar de redenen 
van hun uitstap, blessurepreventie zal ook zorgen voor een trendbreuk.

Maar vooral door de promotie van alternatieve vormen van onze sport (zoals touch en tag) 
willen we het gezinsvriendelijk karakter van onze sport beklemtonen. Een andere doelgroep 



van onze acties blijven de dames. Over enkele jaren zullen we overal dames aantreffen als 
speelster maar ook als coach, scheidsrechter en bestuurder.

In deze optiek betalen we, als Rugby Vlaanderen, nu ook de kosten voor onze Vlaamse top-
speelsters in de nationale Sevens ploegen. Dit brengt ons op het nationale en internationale 
niveau. Recent is er een nieuwe bestuursploeg aangetreden bij de Belgische Rugby Bond . 
Wij kijken hoopvol uit naar een constructieve en open samenwerking tussen de drie federa-
ties. De eerste ontmoetingen verliepen alvast positief.

Rugby Vlaanderen heeft al initiatieven genomen om toegang te krijgen tot het Be-gold 
programma van het BOIC en ook een erkenning te krijgen als topsport door Sport Vlaande-
ren voor het dames Sevens team. Uiteindelijk moet onze gestructureerde aanpak leiden tot 
meer ploegen in de hoogste afdelingen, meer regionale ploegen en meer spelers en speel-
sters op het internationale niveau.
 

Wij merken reeds bij het begin van dit nieuwe seizoen de eerste positieve resultaten, onder 
meer een significante groei bij de jeugd tot 12 jaar en nieuwe clubs in alle uithoeken van 
Vlaanderen. 

Ook de initiatieven allerhande voor verbeterde accommodaties maken duidelijk dat onze 
sport ook bij de lokale overheden meer en meer respect en middelen afdwingt. Zoals jullie 
merken, staat Rugby Vlaanderen klaar om er samen met jullie een uitstekend rugbyjaar van 
te maken. Jullie mogen rekenen op onze steun, raad en daad. 

Aan allen een sportief succesvol seizoen en we kijken ernaar uit om jullie massaal te ontmoe-
ten op onze rugbyvelden, voor competitie, opleiding of training.

 Frank Michiels 
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Visie voor 2020
Rugby Vlaanderen wil samen met de clubs en haar leden het rugby in Vlaanderen veder laten 
groeien. Wij hebben daarom zeven beleidsprioriteiten vooropgesteld tot 2020. 
In wat volgt willen we graag een blik werpen naar de verwezenlijkingen van vorig jaar 2016 
met een aantal verhalen of interviews van mensen die in de projecten betrokken waren. 
Daarnaast blikken we ook vooruit want 2018 wordt een mooi rugbyjaar. 

Breedtesport 
Tegen 2020 willen we 5000 aangesloten leden 
hebben. Hierin moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen actieve leden (die effectief 
rugby spelen) en niet-sportende leden zoals 
trainers, bestuurders en andere vrijwilligers.
Het aantal leden in Vlaanderen is in stijgende 
lijn. Eind vorig seizoen 2016-2017 konden we 
in totaal 3886 actieve spelers aansluiten met 
een totaal van 4188 met de niet-sportende 
leden bij (zie grafiek 2). De stijging geldt echter 
niet voor alle categorieën zoals je kan zien op 
grafiek 1. Het is de rugbyschool (onder 12j) en 
de senioren - met vooral de vrouwelijke speel-
sters - die groeien. De adolescenten hebben de 
tendens om te stagneren (spelers tussen 13 en 
18 jaar). 
Als we meer in detail gaan kijken per leeftijdscategorie (grafiek 3). Dan zien we een stijging 
van de laatste 3 seizoen voor de categorieën onder 15 jaar, een stagnatie tot lichte daling 
tussen 16 en 25 jaar en een status quo voor de categorieën boven 25 jaar. 
Kortom er is een groei bij de jeugd onder 15 jaar en daarboven is er eerder een stagnatie 
met uitzondering van het vrouwenrugby dat wel blijft stijgen. Om verder te groeien is het 
noodzakelijk om onze spelers langer in de sport te houden. In het volgende punt, retentie 
kan je hier meer over lezen. 

Breedtesport
Het aantal leden verhogen naar: 

5000
TEGEN JUNI 2020          JUNI 2015: 3559 

GEMETEN DOOR: 
aantal aangesloten leden in de 
Vlaamse rugbyclubs
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Get Into Rugby project 
Om de doelstelling van 5000 leden te realiseren werd het Get Into Rugby (GIR) project gelan-
ceerd. De actoren binnen dit project zijn de club, zijn omliggende scholen en Rugby Vlaande-
ren. Met als focus vooral de lagere scholen. 
Het project werkt als volgt: de clubs en een medewerker van Rugby Vlaanderen geven initi-
aties in de scholen. De leerlingen krijgen een rugbypass mee waarbij ze uitgenodigd worden 
om naar de club te komen via een startdag of een training. De rugbypass heeft als doel om 
drempelverlagend te werken, er staat ook op vermeldt dat de speler vier weken gratis mag 
proberen alvorens zich aan te sluiten. 
Naast het overtuigen van de leerlingen om rugby te gaan spelen, willen wij ook de leerkracht 
LO overtuigen om rugby te spelen in zijn les LO. Op die manier blijft het GIR project duurzaam 
in de scholen aanwezig. Omdat niet alle leerkrachten LO rugby met contact willen spelen 
gebruiken we Tag Rugby. Hierbij wordt er geen tackel gemaakt maar gebruiken we lintjes die 
bevestigd zijn aan een gordel. De baldrager moet passen indien zijn lintje wordt afgetrokken 
waarna het spel verder gaat. 
Naast lesfiches heeft Rugby Vlaanderen ook een toolkit waarin 4 ballen en 24 Tag gordels 
zitten zodat de leerkrachten aan de slag kunnen. 

Hieronder een aantal reacties van de leerkrachten LO die deelnamen aan het GIR project

Heel interessant! Ik heb het al aangeraden bij collega’s en zal me zeker een 
tagrugbyset aanschaffen! Jakob – BS Levensbouw Wevelgem

“Leerrijke lessen voor de leerlingen en mezelf. Indien in het school-
jaar 2017/2018 opnieuw initiatielessen doorgaan word ik 

graag op de hoogte gehouden.” 
Christine – Sint Pauluscollege Wevelgem

“Eerst en vooral hartelijk dank voor de  
interessante maar vooral toepasbare  
bijscholing!
Ik ga zeker een aantal lessen TAG rugby 
geven met de overtuiging dat het de lln. 

zeker zal aanspreken!”
Ludwin 
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“Wij kregen het genoegen om op onze twee scholen kennis te maken met het concept Tag Rugby. Deze 
lessen werden bij ons op school georganiseerd door de mensen van de rugbyfederatie en de nabijge-
legen club, de Tiegem Tigers. In het begin dacht iedereen aan de contactsport rugby zoals we die ook 
op TV zien. Niets was minder waar want de lessen waren volledig contactloos en sloten perfect aan bij 
de ontwikkeling van ieder kind van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Voor elke klasgroep werd 
een geschikte opbouw en uitdagende oefenvormen voorzien. Onze leerlingen herkenden enkele basis-
principes uit andere balsporten zoals vangen, werpen en verplaatsen met de bal én ze konden tegelijk 
proeven van nieuwigheden zoals de speciale vormgeving van de rugbybal, het achterwaarts passen 
en de Tag linten. De leerlingen vonden de lessen Tag rugby veel te kort en kijken dus al uit naar een 
vervolg en natuurlijk het tornooi dat zal plaatsvinden op de terreinen van de Tiegem Tigers. De link 
naar de dichtstbijzijnde sportclub werd tijdens de introductielessen dikwijls gelegd en weten onze 
leerlingen waar ze terecht kunnen voor een partijtje rugby mét of zonder contact.”

Simon – VBS Vichte en VBS Ingooigem  

Samen met de clubs bereiken we jaarlijks zo’n 13000 leerlingen in de scholen. Dit kan je zien op 
grafiek 4. Dit jaar zitten rond de 12000 maar moet het najaar nog komen. Het aantal bereikte 
leerkrachten LO en studenten LO schommelt jaarlijks rond de 250 (zie grafiek 5). Zij kregen één 
of meerdere sessies rugby. Hiervoor werken we samen met de hogescholen en universiteiten. 

Rugbykampen 
Tijdens de grote vakantie richt Rugby Vlaanderen (RV) samen 
met zijn partners een aantal rugbykampen in voor jonge-
ren van 8 tot 18 jaar. De kampen van Rugby Vlaanderen 
bestaan vooral uit spelers die uit de clubs komen maar 
staat ook open voor nieuwe spelers. De kampen die 
we organiseren met Sporta zijn echt voor nieuwe 
spelers. Daarnaast werken we voor de kampen van 
Rugby Vlaanderen voor jongeren onder 12 jaar samen 
met de provincie Antwerpen. Jaarlijks bereiken wij 
een 70-tal jongeren die tijdens de lange zomervakantie 
hun passie kunnen verderzetten (zie grafiek 6). 

Grafiek 4 - Aantal GIR initiaties Grafiek 5 - Aantal bereikte leerkrachten LO
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Retentie 
Een groot deel van de stagnatie dat hierboven 
beschreven is, is te wijten aan spelers die hun 
licentie niet verlengen. Een deel hiervan wordt 
omschreven als drop-out (spelers die de sport 
verlaten) een ander deel blijft actief in het 
rugby maar neemt geen licentie meer. Zoals 
je kan zien op grafiek 7 is het aantal leden dat 
hun licentie niet verlengd relatief groot. De 
grafiek laat een overzicht zien in percentages 
van 3 seizoenen. Zeker bij de adolescenten is 
de niet-verlenging van licenties groot, ook bij 
de senioren (18+) mannen is dit percentage te 
hoog. We zien in het algemeen wel een daling 
in de cijfers, de cijfers van vorig seizoen kun-
nen we momenteel nog niet achterhalen. 

De drie meest voorkomende redenen waarom spelers stoppen met rugby zijn: 
• Geen tijd meer 
• Andere interesses
• Blessures

De uitdaging voor Rugby Vlaanderen bestaat erin om de drop-out te verkleinen en de rug-
byspelers langer in de sport te houden aangezien een groot deel stopt na 30-35 jaar. Er zijn 
een aantal initiatieven door de clubs genomen om spelers langer in de sport te houden. Zo is 
er Rugbyfit van RC Beernem (zie foto) om naast rugbyspelers ook andere leden te betrekken. 
RC Oudenaarde is deze zomer met een gelijkaardig project gestart maar hebben hier touch 
rugby (niet-contactvorm) aan toegevoegd. Hieronder een kort interview met Pieter Feys: 

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om FITRUGBY te starten?
Elk jaar organiseren we voor onze volwassen teams een zomerfitnessprogramma. Telkens 
opnieuw staan we voor de uitdaging om zoveel mogelijk mensen te activeren. Zodat zij het 
seizoen positief kunnen aanvatten. De voorbije jaren waren dit fitnessprogramma’s en cross- 
fittrainingen. De spelers reageerden hier steeds positief op, maar gaven aan dat ze het niet 
altijd even boeiend vonden. Dit maakte het ook moeilijker om vol te houden. Van daaruit 
besloten we dat we fitness op een andere manier moeten aanbieden. Rugbyers vinden het 

Retentie
Daling van het aantal drop-outs naar: 

24%
TEGEN JUNI 2020          JUNI 2015: 30%

GEMETEN DOOR: 
Aantal spelende leden die hun licentie 
niet verlengen
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fijn om buiten te trainen, in groep 
en met een spelelement. Ze willen 
zowel hun conditie aanscherpen 
als inzetten op vaardigheden en 
tactisch inzicht. Bovenal wil-
len ze zich kunnen amuseren! 
Daarom hebben we twee be-
langrijke pijlers geïnstalleerd 
in het programma, enerzijds 
conditieoefeningen en ander-
zijds touch rugby.

Hoe hebben jullie volk getrokken?
Als groeiende club zijn we ons steeds meer 
bewust van de sociale rol die we spelen in onze omge-
ving. We willen dan ook kansen aangrijpen om een mix te maken tussen mannen en vrouwen, 
oud en jong en spelers en niet-spelers. Via Facebook en een eigen website hebben we een zo 
breed mogelijk publiek proberen aanspreken. Met succes! Ouders, vrienden sympathisanten 
uit de omgeving... ze trainden samen met onze heren en dames. Er was voldoende ruimte in 
het programma om ieder zijn eigen doelen te laten bepalen en bereiken.

Hoe verliep het project? 
De doelstelling was tweevoudig. Enerzijds wilden we zoveel mogelijk van ons volwassen spe-
lers activeren tijdens het zomerverlof. Met als doel een brede basisconditie mee te geven 
om blessures te vermijden maar ook om beter te presteren.
Anderzijds wilden we externen warm maken voor onze clubwerking en kennis laten maken 
met onze spelers en vrijwilligers. Hier was de bedoeling om de gedragenheid in de stad te 
vergroten, ons eigen netwerk uit te bouwen, maar ook om onze sociale taak op te nemen als 
middelgrote sportclub in de stad.
Beide doelen zijn geslaagd. 40 van onze eigen spelers tekenden in en 20 niet rugbyspelers 
vervoegden hen.
Als bonus hadden we voorzichtig aangegeven dat we op het eind van de zomer misschien 
wel een touchteam zouden oprichten indien voldoende interesse. Ook daarin zijn we ge-
slaagd, vrijdag 15/9 kwamen 14 nieuwe leden samen voor de eerste training.
Voor een inhoudelijke evaluatie wachten we nog de resultaten van onze enquete af.

Wie gaf jullie steun en/of gaf de trainingen/waren de trekkers van het project? 
Het idee vond ik bij Rugby Beernem maar ik miste daar nog enkele elementen. Ik heb dit 
verder uitgewerkt en vertaald naar onze clubwerking. De noden van onze spelers in kaart 
brengen en dan op zoek gaan naar de hefbomen die hen aanspreken is dan ook een deel van 
mijn taak als sporttechnisch coördinator. Ik kon dit natuurlijk niet alleen, daarom heb ik de 
expertise ingeroepen van personal trainer Jens Vermassen die ook al bij onze dames aan de 
slag was tijdens het seizoen. Voor het touchgedeelte is het charmante rugbykoppel Trent 
McGiffert en Joke Van Cauwenberghe gekomen met een pak spelervaring en een zeer aange-
name aanpak. Zij brachten me in contact met de mensen van Touch Belgium. Op die manier 
konden we ook rekenen op de kunde van Warren Kint.

Gaan jullie nog verder doen tijdens het seizoen?
We doen in elk geval verder met een touchteam maar het RhinoFit programma staat voorlo-
pig on hold. De kans bestaat dat we in de winterstop een variant installeren maar hiervoor is 
er nog niets uitgewerkt. Voor volgende zomer was er alvast veel vraag naar!



Daarnaast blijkt dat een deel van de spelers uitvallen door blessures. Zij kunnen tijdelijk niet 
meer meespelen of moeten noodgedwongen stoppen. Uit de gegevens van de ongevalsaan-
giften kunnen we het volgende afleiden: 

• De leeftijdsgroep die het meest vatbaar is voor blessures zijn diegenen tussen 20 en 30  
 jaar. Misschien logisch, aangezien dit de grootste groep aangesloten leden zich hier- 
 tussen bevindt. De groep die zich het minste kwetst zijn diegenen onder 12 jaar. Zij zijn 
 slechts goed voor 2% van alle ongevalsaangiften. 
• Zoals grafiek 8 aangeeft, worden de meeste blessures 

 opgelopen tijdens een rugbywedstrijd, goed voor 67%. 
 De factor competitie zal hier voor iets tussen zitten. 
• Grafiek 9 toont ons wat de meest voorkomende  

 letsels zijn. Fracturen, kneuzingen en open wonden 
 komen het meeste voor. Het gaat hier enkel om de 
 aangiften. Vele spelers zullen kleine blessures niet 
 aangeven waardoor we kunnen spreken van een  
 onder rapportering
• Grafiek 10 toont ons in welke actie de speler zijn bles- 

 sure heeft opgelopen. Zo merken we op dat vele  
 blessures worden opgelopen in de tackelfase. Tackel 
 is goed voor 37%, contactfase is goed voor 20% wat 
 maakt dat ongeveer 60% van de ongevallen voorkomen 
 in de tackel (dit blijkt ook uit internationale studies). 
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Plankhouding
Niveau 1 23

 Ik behoud een 
neutrale rugkromming

 Mijn schouders-
bekken-voeten zijn op 
één lijn

• 40 seconden 
• 3 herhalingen

Plankhouding - één arm of been heffen
Niveau 1 2 3

 Ik behoud een 
neutrale rugkromming

 Mijn schouders-
bekken-voeten zijn op 
één lijn

• 30 seconden  elk 
been/ elke arm

• 3 herhalingen

Plankhouding – arm en been heffen
Niveau 1 2 3

 Ik behoud een 
neutrale rugkromming

 Mijn schouders-
bekken-voeten zijn op 
één lijn

• 30 seconden elke 
combinatie

• 3 herhalingen

GET FIT 2 RUGBY
- Rompstabiliteit -

Ik til mijn arm gestrekt 15cm 
van de grond

Ik til mijn gestrekt been 
15cm van de grond

Ik leun op mijn 
ellebogen en tenen

De bal 
blijft op 

mijn 
onderrug 

liggen

Ik leun op mijn 
elleboog en tenen

De bal blijft op mijn 
onderrug liggen

Ik til mijn arm en 
tegenovergesteld been 

gestrekt 15cm van de grond

Ik leun op mijn 
elleboog en tenen

De bal blijft op mijn 
onderrug liggen

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen - Watersportlaan 2 - 9000 Gent

Om het aantal blessures terug te dringen zet Rugby Vlaanderen in op: 
• Opleidingen voor coaches waarin er veel  

 aandacht is voor de veiligheid/welzijn van de 
 speler (deze kan je verderop ook terugvinden)
• Blessurepreventieve oefeningen; in samen- 

 werking met de Universiteit van Gent werden 
 er Get Fit To Rugby uitgewerkt. Daarin worden 
 blessurepreventieve oefeningen aangeleerd 
 aan ploegbegeleiders (vooral trainers) in de vorm  
 van fiches (zie foto). Deze worden als bijscholing 
 aangeboden maar zitten ook in de opleiding 
 First Aid in Rugby en de opleiding Strength  
 & Conditioning. Spelers van de nationale  
 dames VII ploeg en mannen XV ploeg werden 
 als voorbeeld gebruikt. 
• Verschillende online cursussen van World Rugby  

 maken onze ploegbegeleiders meer bewust van 
 het welzijn van de spelers. Denk maar aan het 
 Rugby Ready cursus of de eerste hulp bij rugby 
 cursus of de richtlijnen bij bliksem of bij warm 
 weer maar zeker ook bij een hersenschudding. 
• Meer info over deze cursussen kan je vinden op  

 www.passport.worldrugby.org.  
 Hieronder een samenvatting van alle initiatieven

Opleiding
Coaching &

Richtlijnen
Hersenschudding 

Richtlijnen
Hitte 

Richtlijnen
Bliksem 

Vormingsplan

Groei & ontwikkeling

Hersenschudding 
app

World Rugby  

Richtlijnen
Bliksem 

Rugby

Ready
Dit certificaat bewijst dat de eigenaar de online check test heeft gedaan. 

Het certificaat accrediteert niet de eigenaar tot een bevoegde coach, scheidsrechter of medicus. 

Jock PeggieTraining ManagerWorld Rugby 
Dr Martin RafteryChef medici

World Rugby 

Dit is om te garanderen dat

heeft met succes het online programma voltooid:

on this day

Dit bewuste certificaat is twee jaar geldig. 
Na de twee jaar dien je opnieuw het programma te doen.

Rugby Ready

Mathias Rondou

28/02/2016

Naar het speelveld
Geleidelijke terugkeer 

bij rugby
Eerste hulp 



Clubondersteuning
Onze clubs zijn de belangrijkste actoren om het 
aantal rugbyspelers in Vlaanderen te laten groei-
en. Enerzijds is het oprichten van nieuwe clubs en 
ondersteuning van deze clubs van belang. Ander-
zijds willen we de huidige clubs ondersteunen om 
hun aanbod kwalitatief sterker te maken. 

Hieronder het verhaal van onze nieuwste club RC 
Lokeren 

Wie? Welke functie?
Benjamin Van Lent: voorzitter - Stijn Fahy:  
secretaris - Mathias Thuysbaert: penningmeester - 
Olivier De Coster: sportief verantwoordelijke - 
Chris Verstockt: trainer herenploeg

Wanneer is het idee gekomen?
Het idee is eind vorig jaar 2016 ontstaan

Hoe is het idee van een nieuwe club te starten gekomen?
Het idee is vorig jaar gekomen van Olivier De Coster (zelf een fervent rugby speler en zaak-
voerder van Corpus Lokeren) om een ploeg op te starten in Lokeren en zo is hij bij mij geko-
men en zijn we beginnen ‘brainstormen’ hoe dit aan te pakken

Hoe ben jij/zijn jullie te werk gegaan?
We zijn gaan aankloppen bij de gemeente Lokeren (sportraad) die het een fantastisch initia-
tief vonden op voorwaarde dat we een club zouden oprichten en niet zo maar een ploeg, zo 
geschiede en krijgen we ook de nodige steun van de gemeente

Hoe was de ondersteuning vanuit Rugby Vlaanderen? Wat hebben ze voor jullie gedaan?
De ondersteuning van Rugby Vlaanderen is enorm en charmeert deze sport, ze hebben ons 
uitermate veel geholpen met onze eerste initiatie dag dat toch wel een succes te noemen 
was met een 70-tal deelnemers

Hoeveel leden hebben jullie vandaag? Hoeveel ploegen? Jeugd?
Vandaag hebben we een 40-tal leden met een volwaardige herenploeg en een damesploeg 
in ontwikkeling, nu gaan we ons stillaan beginnen richten naar de jeugd en verschillende 
leeftijdscategorieën

Wat is jullie huidige situatie? 
We krijgen van de gemeente Lokeren een volwaardig rugby terrein ter beschikking vanaf 
maart 2018 aan de terreinen van FC Daknam waar ook de nieuwe hockey club zal gevestigd 
worden, er komt ook een nieuw clubhuis - momenteel hebben we 4 hoofdsponsors en de 
interesse groeit bij andere potentiële sponsors wat positief is 

Do & Don’t voor andere nieuwe clubs die willen starten?
Een goede raad: tracht zo veel mogelijk mensen aan te spreken die zich willen engageren te 
helpen om een club uit te bouwen want er komt veel bij kijken en doe het stap voor stap!

Hiernaast kan je de evolutie van het aantal rugbyclubs terugvinden. Bij de oprichting van 
de toenmalige Vlaamse Rugbybond waren er amper 5 clubs nadien is dat aantal gradueel 

Clubondersteuning
Het aantal clubs boven de kwaliteitsdrempel

75%
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gestegen met de laatste jaren gemiddeld 1 tot 2 nieuwe clubs per seizoen. Spijtig genoeg 
is dit jaar De Haan ofwel de Mighty Roosters gestopt. Clubs in de uithoeken van Vlaanderen 
hebben het sowieso moeilijker om te overleven. 

Tijdens het seizoen 2016-2017 werd de focus van de clubondersteuning gelegd bij de clubs 
die jeugd hebben, maar nog geen volledige ploegen kunnen opstellen. Door middel van twee 
clubbezoeken en deelname aan het Get Into Rugby project trachten we het aantal leden in 
die clubs te vergroten. Tijdens de club bezoeken gaan we dieper in op de werking en struc-
tuur van de club en trachten we goede voorbeelden van andere clubs, van andere sporten te 
delen. Kristof Vanhout neemt de clubs Antwerpen, Limburg en een deel van Vl-Brabant voor 
zijn rekening terwijl Michel De Baets hetzelfde doet in Oost- en West-Vlaanderen. 

Hieronder een interview met de club van RC Oudsbergen (vroeger RC Maaseik) die onder-
steuning hebben gekregen. 

Wie:
Rob Creemers

Wanneer is Rugby Vlaanderen begonnen met de samenwerking?
We staan al enkele jaren in nauw contact met Rugby Vlaanderen omdat ze de laatste jaren 
extra inspanningen gedaan hebben om ons als club te helpen bij het vinden van nieuwe le-
den. Afgelopen seizoen zijn we ook daar weer mee van start gegaan.

Wat hield het project in, wat ging er allemaal gebeuren wat was de planning voor het project?
Het project was in eerste instantie gericht op het creëren van interesse bij potentieel nieu-
we leden door o.a. het geven van initiaties op scholen. Eenmaal de interesse gewekt is, is 
het belangrijk om deze potentieel nieuwe leden op de club te krijgen. De volgende fase was 
dan ook de organisatie van een startdag/scholentornooi wat uiteindelijk resulteerde in een 
mooie opkomst van nieuwe spelers op onze trainingen.

Leden werven is slechts één fase natuurlijk en kan op verschillen-
de manieren gebeuren, leden behouden is de volgende stap 
en wordt grotendeels bepaald door de huidige werking 
van de club. In deze fase werd de volledige werking van 
onze club, zowel bestuurlijk, organisatorisch als spor-
tief, herbekeken. Wat willen onze leden/ouders? Wat 
kunnen we verbeteren om ervoor te zorgen dat ze 
graag komen? Hoe kunnen we onze trainers en be-
stuursleden gemotiveerd houden? Hoe kunnen we 
sportief groeien? … Slechts enkele vragen die zeer 
belangrijk zijn om eens over na te denken en zo een 
meerjarenplan op te stellen voor de toekomst.

Voor 1980 (n=5) 2016-2017 (n=28)



Wat is er veranderd voor jullie als club tijdens het project (accommodatie, leden, bestuur,…)?
We hebben een duidelijke groei gezien van jonge spelers binnen onze club. Zowel bij de 
jeugd als het heren- en damesteam. Ondertussen is onze club ook verhuisd naar een andere 
gemeente. De betere staat van de accommodatie, de betere ondersteuning van de gemeen-
te en de centralere ligging waren een absolute must voor onze toekomst en gaan zeker hel-
pen bij de verdere groei en het behouden van onze huidige leden. 

Hoe zien jullie de toekomst? 
Dit seizoen zullen we ons voornamelijk richten op het beter opleiden van onze trainers en 
bestuursleden en het werven van nieuwe leden. Iedereen is positief over de toekomst en is 
talrijk aanwezig op trainingen wat de sfeer binnen de club ten goede komt. Rugby Vlaande-
ren zal ook dit jaar weer een belangrijke rol spelen, o.a. bij het opleiden van onze trainers. Op 
bestuurlijk gebied zullen wij samen met hun ons beleidsplan regelmatig evalueren en bijstu-
ren waar nodig.

Wat is de langetermijnvisie van de club?
Op lange termijn streven we naar een sterke groei, zowel qua leden, supporters, als op spor-
tief gebied. We hopen binnen dit en 3-jaar ons ledenaantal te kunnen verdubbelen.

Daarnaast is er het Acropolisplan voor alle Vlaamse clubs. Het is een kwaliteitsplan en bouwt 
verder op het vorige Vivaldiplan. Het bestaat uit zeven zuilen waaronder verschillende cri-
teria staan. De criteria binnen de zeven zuilen gaan over het aantal ploegen, leden, trainers, 
scheidsrechters, accommodatie, medische omkadering en goed bestuur. De criteria voor 
een regionale club zijn minder uitdagend dan voor een nationale club. 
Een club die voldoet aan de criteria krijgt een financiële incentive. Indien een club voldoet 
aan de nationale criteria krijgen zijn het Acropolis label! 
Onderstaande tekening geeft meer info over het Acropolis plan. 

Het Acropolis plan
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Wat is het? 
Het is een kwaliteitsplan voor alle Vlaamse clubs. Er zijn zeven zuilen die een basis  vormen voor 
een kwaliteitsvolle werking. Onder elke zuil staan er criteria waar de clubs aan voldoen. Rugby 
Vlaanderen beloont deze clubs met een financiële incentive via het jeugdsportfonds. 

We maken wel een onderscheid tussen nationale en regionale clubs (waar de eerste ploeg 
speelt) al kunnen de regionale clubs opteren om aan de nationale criteria te voldoen en daar-
voor dezelfde incentive te krijgen!
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Om de medewerkers binnen de club op te leiden heeft Rugby Vlaanderen verschillende op-
leidingen. Je kan een overzicht van alle opleidingen hieronder terugvinden. De opleidingen in 
het geel worden in Vlaanderen gegeven. Die in het rood internationaal. De witte blokken zijn 
gepland voor de toekomst of kan je enkel internationaal volgen. Voor de cursussen werken 
we intens samen met World Rugby. 

In grafiek 11 kan je het aantal deelnemers zien dat we per cursus bereikt hebben in 2016. Wij 
verwachten in 2017 beter te doen aangezien verschillende criteria binnen het Acropolis plan 
het volgen van opleidingen stimuleren. Onze docenten zijn opgeleid door World Rugby en 
worden educators genoemd. Zij leiden dus de coaches, scheidsrechter of medisch personeel 
op. De educators op hun beurt worden opgeleid door de trainers. In Vlaanderen hebben we 7 
coach educators, 6 match official educators en 5 medical educators. Daarnaast zijn er 2 trai-
ners die de educators kunnen feedback geven zodoende dat ze hun licentie kunnen behouden. 

Grafiek 12 geeft een overzicht van de coaches die actief zijn in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat 
70% van de coaches een certificaat heeft en 30% niet opgeleid is tot coach. De meeste op-
geleide coaches hebben hun level 1 certificaat dat vrij makkelijk kan behaald worden (cursus 
van 11u). Een coach is pas echter goed opgeleid vanaf niveau 2 ofwel initiator. Daar hebben 
24% van de actieve coaches deze opleiding behaald. Slechts 10% van de coaches heeft een 
opleiding hoger dan niveau 2. 
Ons doel is om zoveel mogelijk coaches op te leiden en dan liefst voorbij het eerste niveau. 
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Vrouwen 
Rugby Vlaanderen wil in 2020 naar 1000 aangeslo-
ten vrouwelijke speelsters gaan. Momenteel zijn 
er een 700-tal dames, met een groei van jaarlijks 
15% moet de doelstelling zeker haalbaar zijn. Veel 
clubs zijn gestart met een vrouwenploeg waar-
door het aantal zo kon stijgen. Daarnaast willen 
wij tegen 2018-2019 starten met een competitie 
voor dames onder 16 jaar. Deze speelsters hebben 
momenteel geen echt aanbod. 
Grafiek 13 toont dat er nog een verschil in aantallen 
is tussen mannen en vrouwen en dit per leeftijd. 
Wat wel opvalt is dat we een piek hebben rond 25 
jaar waarbij er bij de mannen twee pieken zijn, rond 
bij 17 en 25 jaar. Met andere woorden we kunnen 
nog meer doen voor de dames onder 18 jaar.

Hieronder een interview met de Brugsche Rugby Club over het opstarten van een dames-
team

Wie is aan het woord? Welke functie?
Christophe Van der Stuyft - trainer

Wanneer is het idee gekomen om een damesteam te starten?
Toen ik iets meer dan tien jaar geleden begon te spelen bij BRC was er al sprake om met een 
damesteam te beginnen, maar waarom het dan nog zo lang geduurd heeft weet ik niet... 

Waarom?/ Wie heeft de aanzet gegeven?
Een kleine twee jaar begon ik te voelen dat mijn rugbydagen op z’n einde aan het lopen wa-
ren (niet meer zo snel recupereren maar ik wou toch bezig blijven in deze mooie sport. Daar-
om heb ik wat door geduwd om met een damesploeg te beginnen. 

Hoe ben jij/zijn jullie te werk gegaan?
Op 5 januari 2016 hadden we onze eerste training, en in de maanden daarvoor hebben we 
zeer veel reclame gemaakt op sociale media en in de lokale pers, wat resulteerde in een 
goeie 40 dames die aanwezig waren op de eerste training. 

Dames
Vrouwelijke leden verhogen naar: 
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Hoeveel dames/meisjes hebben jullie vandaag? Hoeveel ploegen? 
Momenteel zijn er iets meer dan 30 dames aangesloten, 
allemaal in 1 ploeg. 

Wat is het voordeel om een damesteam binnen de 
club te hebben?
Ik vind dat er een nieuwe dynamiek is  
ontstaan binnen de club sinds de dames- 
ploeg er is. Niet dat de sfeer niet goed 
zat of zo, maar het ledenaantal van de 
club is in de hoogte geschoten en dat 
komt de club alleen maar ten goede. 
Ook zijn er bij de jeugdspelertjes bij 
gekomen, net omdat hun mama bij de 
dames spelen. 

Wat is de ambitie van het damesteam?
Onze ambitie is nu nog om te groeien als ploeg 
en veel bij te leren, om dan zo snel mogelijk een te 
duchten tegenstander worden in derde klasse. En hopelijk binnen 
een aantal jaar dan eens meedoen voor de titel. 

Meest opmerkelijke resultaat/gebeurtenis bij het damesteam?
In onze eerste jaar in competitie zijn we toch maar mooi tweede geworden in de B reeks van 
derde klasse, en dit met een ploeg die uit dames bestond die een jaar eerder nog nooit een 
rugbybal van dicht hadden gezien. 

Do’s & Don’t voor andere clubs die ook een damesteam willen opstarten?
Als Do’s zou ik zeggen gewoon doen! Als Don’t: de trainingen en wedstrijden niet op dezelf-
de manier aanpakken als bij mannen. Dat deed ik in het begin en dat werkte niet... 

Daarnaast steunt Rugby Vlaanderen het nationale sevens team dames. Zij presteerden af-
gelopen jaren zeer goed en zijn momenteel nummer 7 van Europa. Naar 2020 ambieert de 
ploeg een plaats in de World Series Sevens. Dit zijn de beste 12 landen van de wereld die 
over een seizoen deelnemen aan 6 tornooien. Om deze sportieve ambities waar te maken 
heeft Rugby Vlaanderen een dossier ingediend voor topsport, dit in samenwerking met onze 
Waalse collega’s en de Belgische Rugbybond. 

Hieronder een interview met Sytske D’Haeseleir

Hoe voelt het om deel uit te maken van de nationale 7’s ploeg? 
Onderdeel te mogen uitmaken van de nationale Sevens ervaar ik als grote trots gemengd 
met hard werk. Het is fantastisch om rugby te kunnen spelen met stuk voor stuk getalen-
teerde rugbyspeelsters. Elke training is bijleren, van de trainingen op zich en van elkaar. 
Maar dat maakt natuurlijk dat ik hard moet werken om mijn selectie te blijven behouden.

Kan je beschrijven hoe een doordeweekse rugbyweek er voor jou uitziet? 
Gemiddeld gezien heb ik twee clubtrainingen en 1 wedstrijddag.
Collectieve Sevens training op donderdag.
Tweemaal fitnessen en eenmaal looptraining.



Dit gecombineerd met een werk of studentenleven maakt het meteen een pittige week.
Maandag: Fitness of looptraining
Dinsdag: Clubtraining
Woensdag: Fitness of looptraining
Donderdag: Sevenstraining
Vrijdag: Clubtraining
Zaterdag: Wedstrijddag
Zondag: Fitness of rustdag

Kan je wat meer vertellen over afgelopen seizoen 2016-2017? 
Het afgelopen Sevens seizoen was voor mij een beloning voor het harde werk van de laatste 
jaren. In Dubai wonnen we van teams zoals Kenia dat 4 maand eerder op de Olympische Spe-
len stonden. De finale mogen spelen in het grote stadium met een goedgevulde tribune was 
fantastisch. Ik weet nog dat we 10sec voor we het plein opliepen elkaar aankeken en zeiden 
“Dames geniet ervan, dit kan misschien 1 van onze leukste rugbyherinneringen uit onze 
carrière worden”. Nog een paar maand later trokken we naar Hong Kong. Door onze goede 
prestatie op het afgelopen EK werden we uitgenodigd om deel te nemen aan de World Qua-
lifier in Hong Kong. De winnaar van dat tornooi neemt deel in de World Rugby Sevens Series 
2018. Opnieuw bewezen we dat we stilaan bij de top behoren. We verloren verdienstelijk 
van Zuid-Afrika in de halve finale. Maar opnieuw versloegen we grote rugbynaties zoals Ar-
gentinië en Kenia. Ook hier speelden we in een fantastisch mooi stadium met een uitzinnig 
publiek. Ik denk dat we in Hong Kong ook aan de rest van de wereld (en niet alleen Europa) 
lieten zien dat België zijn plek verdient bij de topteams in de wereld.
Ook op het EK in juli konden we Frankrijk tot twee keer toe laten bibberen. In de kwartfinale 
wist Frankrijk pas in de laatste seconden de leiding van ons over te nemen. Nog maar eens 
een bewijs dat we blijven groeien. Uiteindelijk eindigden we 7de van Europa met alleen maar 
professionele ploegen voor ons in de rangschikking.

Hoe is de sfeer binnen het team? 
Doorheen de jaren en het harde werk, gedeelde harde werk hebben we elkaar als team en 
als individuen beter leren kennen. Ik ben ervan overtuigd dat de prestatie van het team op 
het veld een groot deel wordt bepaald door de sfeer buiten het veld. En dit is net 1 van onze 
sterke punten. We zijn een hecht team dat samen vecht voor en met elkaar. Op en naast het 
veld. Soms met tranen en harde woorden, soms met troostende gebaren en een schouder-
klop. 

Wat zijn jullie verwachtingen voor 2018 en nadien? 
Elke jaar tot en met 2020 staat in het teken van de 

kwalificatie voor de Olympische Spelen.
Elk seizoen tot dan toe is een stap richting 

die kwalificatie. Jaar na jaar willen we 
blijven groeien en het gat met de top 

verkleinen. Dit jaar trainen we vooral 
in het teken van Hong Kong om toe-
gang te krijgen tot de World Rugby 
Sevens Series. 
Als we daarboven nog een sterke 

prestatie kunnen neerzetten op het 
Europees kampioenschap kunnen we 

spreken van een geslaagd seizoen.
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Topsport/clustering
Naast het dames sevens team werkt Rugby 
Vlaanderen mee aan de zwarte duivels van 
morgen. Wij hebben twee Vlaamse detec-
tieploegen namelijk U16 en U18 waarvan de 
spelers nadien kunnen doorgroeien naar de 
nationale U18 ploeg, U20 ploeg en uiteindelijk 
de zwarte duivels. Het seizoen voor de Vlaam-
se ploegen start traditioneel met de detec-
tietrainingen die openstaan voor alle spelers. 
Wij mogen telkens een 140-tal spelers testen 
waarvan 2x 35 spelers deel uitmaken van de 
Vlaamse U16 en U18 ploeg. In oktober is er 
een openingsstage waarna we om de twee 
weken een activiteit hebben (training of wed-
strijd). Het seizoen wordt afgesloten met een 
tornooi in het buitenland. 

Een aantal van de Vlaamse spelers maakt het tot beloftevolle of 
zelfs professionele rugbyspeler in Frankrijk, denk maar aan; 
Jean-Baptiste De Clercq (Van Gent en speelt nu bij Stade 
Français), Jens Torfs (van Antwerpen en speelt nu bij Per-
pignan), Remi De Wolf (Van Oudenaarde en speelt nu bij 
Tarbes), Bart Vermeulen (van Laakdal naar Dublin) en 

Sven D’Hooghe (van Dendermonde en 
speelt nu bij Montauban). Met 

Sven, Remi en Bart hebben 
we een interview gedaan. 

Leeftijd? 
20 jaar.

Wanneer en waar begonnen met rugby?
Dendermondse Rugbyclub 6 jaar oud.

Waarom gestart met rugby?
Een vriend van mij (Corneel Michem) speelde ook rugby 

in Dendermonde en zijn mama zei tegen de mijne dat ik 
zeker ook eens moest komen proberen.

Jij speelt nu in Frankrijk? Hoe ben je in Frankrijk terecht geraakt?
We speelden met de jeugd van België tegen Racing 92. De 
trainers van Racing 92 spraken me de na de match aan. Ze 
zeiden dat mijn profiel hen interesseerde. Twee maand later 
ben ik naar Parijs afgezakt om te gaan testen en het bleek in 

orde te zijn. Het avontuur in Frankrijk kon beginnen.

Welk parcours heb je in Frankrijk afgelegd?
3 jaar Racing 92 en dit is mijn eerste jaar in Montauban.

Ben jij nu een profspeler?
Ja en nee. In Frankrijk kan je pas een profcontract tekenen vanaf 22 jaar. Dit wilt echter niet 
zeggen dat je als 20-jarige of jonger niet bij de profs kan spelen. Ook ga ik nog steeds naar 

Clustering
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school maar ik heb wel een werkcontract bij US Montauban. Dus langs een kant ben ik prof 
want het is mijn werk, maar ik ga nog steeds naar school en het is geen profcontract.

Hoe ziet een week-programma eruit voor jou?
Op dit moment hang ik een beetje tussen de Pro’s en de jeugd. Maandag en dinsdag train 
ik met de pro’s. Maandag hebben we Gym, line-outs en training op het terrein. Dinsdag 
hebben we Gym, scrum en opnieuw training op het terrein. Woensdag heb ik 1 training met 
de Espoirs (jeugd). Donderdag ochtend fitness. Vrijdag opnieuw training met de Espoirs en 
zondag wedstrijd.

Mooiste rugbyherinnering in België?
2 Momenten: Mijn eerste match voor de Zwarte Duivels vorig jaar tegen Roemenië. Ook al 
verloren we de match (redelijk nipt). Het was de eerste keer dat ik ons land representeerde 
bij ‘the big boys’. Ik had ook nog nooit gespeeld voor een publiek zo talrijk en dat was best 
iets speciaal. 
Een tweede herinnering was toen we met de U15 wonnen tegen BSB in het Vlaams kampi-
oenschap en zo ook de beker van Vlaanderen wonnen. Eerder dat seizoen hadden we verlo-
ren tegen hen met meer dan 90 punten verschil. Om later in het jaar met winst terug kunnen 
komen was geweldig!

Wat is nog jouw ambitie?
Ik probeer het meer dag per dag te nemen, seizoen per seizoen. Ik zit nu vooral in een peri-
ode waar er nog zoveel te leren valt. Het is met die gedachtegang dat ik naar training ga. Ik 
zie wel waar ik terecht kom.

Nationale ploeg spelen of andere natie?
Ik ben geboren en opgegroeid in België. Moest ik ooit het niveau halen van de Franse natio-
nale ploeg, zou het fout voelen die richting in te slaan.

Welke raad kan je geven aan jonge rugbyspelers die hun toekomst in het rugby zien?
Er zijn 2 sleutelwoorden: trainen en plezier. Cliché, ik weet het, maar deze gaan hand in hand. 
Hard werk en extra’s zullen uiteindelijk resultaat leveren maar vooral het plezier dat je er 
uithaalt is belangrijk. Als je iedere dag een half uur oefent op je kicken maar het is tegen je 
zin, dan krijg je nooit dezelfde resultaten als dat het met de volle goesting zou zijn, en je zal 
het nooit volhouden.

Kom je ooit nog terug in België spelen (Belgische competitie)?
Als het lichaam nog mee wilt na een hopelijk lange rugbycarrière dan zit dat er zeker in!

Hoe ervaarde je de tijd bij de Vlaamse ploeg? 
Ik ben bij de Vlaamse selectie geraakt via de provinciale selectie! Dat was samen met Fré, 
Corneel en Lotte dat we dan in de Vlaamse selectie zaten (Vergeef me als ik iemand ver-
geet). Het coolste moment van heel die periode was toen we wonnen tegen de Waalse se-
lectie. Ik geloof dat we 1 van de weinige of misschien zelfs eerste generatie waren die dat 
voor mekaar had gekregen! Dat was toch best een zot moment.
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Wie? Remi Dewolf

Leeftijd? 19 jaar

Wanneer en waar begonnen met rugby?
Rhinos rugby oudenaarde als 8-9 jarige.

Waarom gestart met rugby?
Via mijn broer, die was ermee begonnen. Daarnaast vond 

ik het een leuke sport en was er een club in Oudenaarde 
niet ver van mijn huis.

Heb jij in de Vlaamse ploeg gespeeld? Hoe was die ervaring?
Ja, ik heb in de Vlaamse ploeg gespeeld. Ik vond de Vlaamse 
altijd de max. Het is dankzij de Vlaamse dat ik de kans heb 
gekregen om mee te kunnen gaan trainen met de Nationale 

ploeg en daardoor al EK’s heb mogen meedoen. 

Jij speelt nu in Tarbes. Hoe ben je daar terecht gekomen?
Ik heb in de zomer een rugbykamp gedaan in Montpellier en zo ben ik in contact gekomen 
met een speler van TPR. Hij heeft me alle contacten en telefoonnummers gegeven voor te 
komen testen in Tarbes.

Hoe ziet een weekprogramma eruit?
Maandag heb ik training na school van 19-21 uur en heb ik fitness om 17 u 
Dinsdag: training Tarbes 18u30 - 20u skills-training
Woensdag: training Tarbes van 18 uur + fysieke training. Daarna ga ik nog fitnessen om 17u
Donderdag: training met de forwards : 18u30 - 20u
Vrijdag: training - mise en place 
Zondag: wedstrijd

Mooiste rugbyherinnering in België?
Mijn mooiste herrinering in België zijn de vrienden die je maakt met rugby. In deze sport kan 
je niet anders dan vechten voor je teammaten en dat heb ik 8 jaar mogen doen in België en 
die vrienden zijn voor het leven.

Wat is jouw ambitie?
Mijn ambitie is proberen om pro rugby’er te worden en mijn studies in Frankrijk tot een goed 
einde te brengen.

Nationale ploeg van Belgïe of andere natie?
Nationale ploeg van België zonder twijfel. België is aan het verbeteren op rugby vlak en het 
zou mooi zijn moest ik later met België een WK kunnen spelen.

Welke raad kan jij aan jonge rugbyspelers meegeven?
Blijven geloven in je dromen! Zolang je blijft geloven geraak je er wel. Hard genoeg werken 
hoort daar zeker bij.

Kom je ooit nog terug naar het Belgisch rugby?
Ja, ik kom zeker terug naar België, al is het maar om ooit nog eens een match met mijn broer 
te kunnen spelen. Ik zou niks liever willen dan dat.



Wie? Bart Vermeulen

Leeftijd? 17

Wanneer en waar begonnen met rugby?
Voor de Europese school in Mol toen ik 12 was. Daar ben 
ik bij RC Laakdal gaan spelen toen ik 13/14 was.

Waarom gestart met rugby?
Een vriend had me gevraagd mee te spelen op school, en 

dat leek me wel leuk. Zo kon ik wat vrienden maken in de 
hogere jaren. Na het geprobeerd te hebben vond ik het echt 

leuk en ben ik dus blijven spelen.

Heb jij in de Vlaamse Ploeg gespeeld? Hoe was die ervaring?
Ja, ik heb met de vlaamse ploeg gespeeld in het laatste jaar 

van u16 en eerste van u18. Het was een nieuw niveau en een 
goed platform voor jonge spelers om door te groeien.

Jij gaat nu bij een bekende Universiteit van Ierland spelen. Hoe ben je daar terecht gekomen?
Ik was opzoek naar een studie in een land waar rugby groter is dan in België, zo kon ik als spe-
ler blijven groeien. Na online opzoeken vond ik in Dublin de studie en rugby mogelijkheden 
die mij het meest bevielen.

Hoe moeten wij de competitie in Ierland inschatten?
De eerste ploeg speelt in divisie 1A, en dat is het eerste niveau onder de professionele ploe-
gen van Ierland zoals: Munster, Leinster, Connacht en Ulster. 

Hoe gaat een week programma er bij jou uitzien?
Maandag, dinsdag en donderdag ochtend een gym sessie voor krachttraining. Daarnaast op 
dinsdag en donderdag avond rugby training en zaterdagen wedstrijd. 

Mooiste rugby herinnering in België?
Voor de eerste keer winnen met Laakdal tegen Brugge. Vooral vanwege de atmosfeer in de 
ploeg en dat ik de winnende try scoorde, en dat ik kapitein was van de ploeg. Dat gaf wel een 
extra motivatie en extra goed gevoel. 

Wat is jou ambitie?
Ik zou graag zo ver mogelijk willen komen met rugby, en op een zo hoog mogelijk niveau spelen.

Nationale ploeg van België of andere natie? 
Ja met de Belgische ploeg

Welke raad kan jij aan jonge rugbyspelers meegeven?
Ik heb vooral plezier in het spel, en ga er 100% voor tijdens de match maar vergeet niet de 
kernwaarden van rugby: respect voor de ref en de tegenpartij zijn.

Kom je ooit nog terug naar het Belgische rugby?
Die kans zit er in maar ik ben niet van plan om na mijn studies terug naar België te verhuizen, 
eerder terug naar Nederland. Maar het zal er ook aan liggen hoe goed ik het doe in rugby in 
de komende jaren.
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Competitie 
Rugby Vlaanderen organiseert samen met de 
clubs de regionale competitie en de regionale 
jeugdtornooien. Voor deze ploegen primeert 
het sociale aspect en de ontwikkeling om 
als ploeg te kunnen groeien. Daarom dat wij 
trachten de competitie zo regionaal mogelijk 
in te delen. Een grote uitdaging is het aantal 
scheidsrechters. Enerzijds zetten wij in op 
verschillende opleidingen en anderzijds doen 
we acties om het aantal scheidsrechters te 
verhogen zoals het Acropolis plan en acties 
zoals de weed van de official
De laatste Vlaamse finaledag was alvast prima 
georganiseerd door RC Oudenaarde.

Feedback Vlaamse Finaledag 2017

“De vlaamse finaledag was niet alleen erg goed georganiseerd en pro-
fessioneel aangepakt maar blonk uit door de gezelligheid & 
gemoedelijkheid. Een echt succes. Chapeau! Eigenlijk 
heb ik helemaal geen punten van kritiek of op-
merkingen. We hebben erg genoten.”
Claude – jeugdtrainer RUFC Tiegem Tigers

Ook de nationale finaledag was 
een succes met meer dan 1400 
spelers wat voor een club en 
federatie al een serieuze uit-
daging is. 

Tot slot is er de scholencom-
petitie waaraan een 10-tal 
scholen over heel Vlaanderen 
aan deel nemen. Zij spelen een 
5-tal wedstrijden per seizoen. 

Interview jonge rugbyspeler

Wie?
Cas De Baets – 9 jaar (volgende maand 10) –  
Speelt bij Dendermonde Rugby Club

Wanneer en hoe begonnen aan rugby?
Via mijn papa die ook speelde, heeft op een dag mij sportieve kledij aangedaan en meegeno-
men naar de training van de U7 (bestaat nu niet meer). Ik vond dat leuk. Ondertussen speel 
ik al 5x jaar rugby. Mijn broer Vic (7) is nadien ook begonnen.

Wat is het leukste aan rugby?
Het kunnen tackelen en beuken en ook wel try’s kunnen maken en  
schoppen op de bal.

Competitie
een gediplomeerde scheidsrech-
ter voor elke  regionale wed-
strijd (van jeugd tot senioren) 

TEGEN JUNI 2020          JUNI 2015: 305

GEMETEN DOOR: 
Aantal gediplomeerde scheidsrechters die 
jeugdtornooien en wedstrijden in Vlaan-
deren fluiten (regionaal)
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Op welke positie speel je?
Ik speel op scrumhalf/nr 9. Ik moet daar 
de bal passen vanuit de ruck. Ik doe 
dat wel graag, maar soms wel druk 
als iedereen op mij aan het roe-
pen is om de bal te krijgen.

Wat wil je later doen in rugby? 
Wat wil je bereiken?
Graag zou ik mijn poezen leren 
rugby spelen! Maar spelen voor 
de Zwarte Duivels zou ik ook wel 
graag doen. Mij amuseren is wel be-
langrijk.

Je mooiste herinnering in je prille rugby carrière?
Toen ik met Winter samen een try had gemaakt tijdens een tornooi. Ik had de bal, werd  
getackeld en kon de bal nog passen naar Winter, die werd ook getackeld. Maar ik was op tijd 
er terug bij om een pas te krijgen van hem. Nadien werd ik opnieuw getackeld en kon ik een 
pas geven aan Winter die de try kon scoren!
 

Zou jij jouw vrienden aanraden om ook rugby te spelen?
Ja, zeker. Al veel vrienden spelen rugby. Je kan je zelf uitleven, je mag van alles doen. Je mag 
schoppen op de bal en lopen met de bal.

Marketing/communicatie 
Rugby Vlaanderen wil minder afhankelijk zijn 
van subsidies die in het verleden hoger waren 
dan 60%. Onze doelstelling voor 2020 is 39%. 
Dit wil niet zeggen dat we minder inkomsten 
willen uit subsidies maar dat we andere bron-
nen willen aanboren. 

Hiernaast kan je de inkomsten en uitgaven +  
de jaarrekening voor 2016 terugvinden. 

Goed bestuur Rugby Vlaanderen kadert in het nieuwe sportdecreet en  
het nieuwe beleidsplan 2017-2020

Auteur: Eric Willemsens

Het nieuwe decreet heeft als doel de georganiseerde sportwereld te responsabiliseren 
en op basis van een verhoogde autonomie de Vlaamse sportfederaties te laten uitgroeien 
tot ambitieuze en dynamische organisaties die in staat zijn te anticiperen op toekomstige 

Cas bij zijn eerste rugby training

Marketing/communicatie
het percentage subsidies van 
Rugby Vlaanderen zijn inkomsten

39%
TEGEN JUNI 2020         JUNI 2015: gemid. 59%

GEMETEN DOOR: 
Jaarlijkse eindbalans & begroting  die op 
de algemne vergadering wordt toegelicht 
aan de clubs
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maatschappelijke en sportieve uitdagingen. De klantvriendelijke benadering van de sporter 
dient hierbij centraal te staan.

Jaarrekening 2016 Rugby Vlaanderen vzw
Resultaatrekening 2016 (10/02)

UITGAVEN - omschrijving uitgaven 2016 INKOMSTEN - omschrijving Inkomsten 2016 

Personeelskosten € 331.613,63 Subsidies € 364.590,00

Vaste kosten  
administratie

€ 27.446,11 Fondsenwerving € 54.561,87 

Sportverzekering clubs € 68.183,19 Licenties leden € 133.203,29 

Breedtesport € 49.813,94 Organisaties € 34.555,08 

Clubondersteuning/IKZ € 68.779,68 Provisie vakantiegeld € 12.065,73 

Marketing/communicatie/ 
promotie

€ 29.867,83 Bijzondere opbrengsten € 1.683,68 

Competities € 7.087,78

Clustering/Topsport € 28.711,77

Retentie € 2.042,65

Vrouwen € 2.933,70 

Voorzieningen € -15.992,99 

TOTAAL UITGAVEN € 600.487 TOTAAL INKOMSTEN € 600.659,65 

 RESULTAAT € 172,36

Goed bestuur, organisatie en stappenplan

Ook centraal in het decreet staat “Goed Bestuur” sportfederaties dat moet toelaten om 
bovenstaande doelstellingen te bereiken op een gestructureerde en ethische wijze. 

Om het beleid, doelstellingen en actieplannen uit te werken en op te volgen heeft Rugby

Cas bij zijn eerste rugby training
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Vlaanderen een commissie ‘goed bestuur’ opgericht. In deze commissie zitten de voorzitter, 
penningmeester, secretaris + 1 extra bestuurder en de CEO Rugby Vlaanderen. De commis-
sie heeft de tijdsplanning opgemaakt voor de zachte en harde indicatoren en een stappen-
plan voor de uitwerking van de indicatoren.

Code goed bestuur: de na te streven principes van goed bestuur in bij Rugby Vlaanderen;
Harde indicatoren goed bestuur: de indicatoren voor goed bestuur die samengesteld zijn uit 
een of meer criteria die binair 
geëvalueerd worden door Sport Vlaanderen met het oog op het toekennen van een score.
Zachte indicatoren goed bestuur: de indicatoren voor goed bestuur die samengesteld zijn 
uit getrapte criteria waarover
Rugby Vlaanderen rapporteert aan Sport Vlaanderen.

De indicatoren voor het kwaliteitsprincipe goed bestuur passen in de volgende drie dimen-
sies van goed bestuur:

• 1° transparantie;
• 2° democratie;
• 3° interne verantwoording en controle.

In bijlage het overzicht en harde en zachte indicatoren goed bestuur en het stappenplan

• Overzicht huidige toestand (nul meting) en stappenplan (4jaar) voor invulling Harde 
 Indicatoren Goed Bestuur
• Zachte Indicatoren: voor 2017 kiest Rugby Vlaanderen Indicator 1: De organisatie  
 publiceert een jaarverslag

De commissie goed bestuur heeft voor 2017 reeds volgende suggesties uitgewerkt:

Website: De website van Rugby Vlaanderen heeft een sectie die gewijd is aan ‘goed be-
stuur’. Daarin staan de nulmeting en stappenplan voor de zachte en harde indicatoren die 
wij tussen 2017 en 2020 op jaarlijkse basis zullen uitwerken. Verder ook de samenstelling 
actuele bestuur, organigram, rooster van aan- en aftreden, de vermelding van de functies bij 
de bestuurders en het personeel, de begin- en einddata van de termijnen van de mandaten 
van de bestuurders, competentieprofielen bestuurders enz...

Beleidsplan en begroting – zoals opgeladen op digitaal platform Sport Vlaanderen. Van het 
beleidsplan 2017-2020 is er per jaar een uitgeschreven jaarplan dat in de eerste plaats een 
intern richtdocument is. De begroting is opgenomen in het ingediende Exceldocument bij 
beleidsplan 2017-2020, ook de begrotingsposten voor de aparte jaren zijn daarin opgenomen.

Het jaarverslag bevat de secties welke normaal ook al waren opgenomen in de jaarrapporte-
ring voor Sport Vlaanderen. 

Rooster van aan- en aftreden van bestuurders: Het is geen verplichting om dit te publice-
ren op de website. Het lijkt ons nochtans goed dat dit toch zou gebeuren, hetzij als apart 
roostertje onder de sectie (goed) bestuur of als element opgenomen in de statuten of het 
huishoudelijk reglement. Er zijn federaties die dit reeds doen.

De quorums voor de AV en voor de vergadering van de RvB staan in de Statuten
De Notulen Raad van Bestuur 
De Notulen van de AV 
Huishoudelijk reglement (HR)
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De aangestelde persoon die (of auditcomité dat) toezicht houdt op het financiële beleid 
van de sportfederatie en de financiële informatieverstrekking

To do

Risicobeheersing: Omdat het belangrijk is dat bestuursleden behoedzaam omspringen met 
de financiële middelen van de sportfederatie, zullen we dit aspect mee opnemen in de intro-
ductieprocedure van nieuwe bestuursleden. 

Register bijhouden: zaken die verwacht worden en terug te vinden zijn in de notulen van de 
RvB en/of AV (goedkeuringen, beslissingen, motiveringen, wijzigingen …) zullen we bijhou-
den in de loop van het jaar in een register of document ‘goed bestuur’. 

Rugby internationaal (rugbypost)
Engeland wint Six Nations, Wales in een dipje

Kort na de winst van Ierland tegen de All Blacks en in een periode dat de Schotten sinds de 
World Cup enkel nog vooruitgang hebben geboekt bestaan er geen zekerheden meer in de 
Six Nations. Dat bewijs kwam er op 11 februari wanneer de Schotten thuis wisten te winnen 
van Wales. Ondanks hun winst tegen Ierland verloren de Welschmen ook nog tegen Frankrijk 
en Engeland waardoor Wales ‘slechts’ vijfde eindigde tijdens deze editie vol verrassingen.
Ierland eindigde dan misschien wel tweede maar de boys in green werden met hun voetjes 
op de grond gezet al vanaf speeldag één door jawel, diezelfde Schotten. En hoewel de Ieren 
wonnen tegen uiteindelijk kampioen Engeland verloren ze ook nog eens van Wales.
Engeland werd kampioen door alle andere wedstrijden te winnen maar het feestje in Dublin 
verliep toch een beetje in mineur door van Ierland te verliezen. Toch mogen de Engelsen 
tevreden terugblikken want met 146 punten op 5 wedstrijden is dat bijna 30 punten per 
wedstrijd. Hoewel enkel Ierland minder punten tegenkreeg maakte Joe Lanchbury de mees-
te tackles (85) in deze editie. Wie in 2018 kampioen wil worden, zal tactisch goed voorbereid 
moeten zijn op deze stevige defensie.
Frankrijk bewees deze editie dat het vooral weer op zoek is naar een goede combinatie ty-
pespelers met veel jong talent. Eén van die talenten is Ca-
mille Lopez dat maar liefst 67 punten scoorde met 
een kick-rate van 89%! Ondanks de bijzondere 
editie vol verrassingen deden zij het zeker 
niet slecht en wisten ze enkel te ver-
liezen van Engeland en Ierland.
De Georgiërs wrijven elk jaar 
meer in hun handjes want 
ondanks de soms knappe 
acties blijven de Italianen 
maar problemen te heb-
ben met het afwerken van 
balbezit en zijn ze zowaar 
het Argentinië van Europa 
als het op discipline komt. 
Het moet een hekel punt 
zijn voor de Georgiërs om 
steeds te moeten vaststellen 
dat zij misschien wel net ietsje 



beter zijn dan Italië maar omwille van verschillende redenen maar niet mogen toetreden bij 
de grote zes van Europa.

Een gemiste penalty geeft Roemenië de titel  
in de Rugby Europe Championship

De in België meer bekende Six Nations B competitie was dit jaar ééntje om van te smullen. 
Vooral misschien omdat Georgië (dat land dat elk jaar meer roept om deel te nemen aan de 
Six Nations) maar heel nipt de beslissende wedstrijd in Roemenië verloor met 1 puntje ver-
schil. Merab Kvirikashvili mocht tijdens zijn korte vakantie van zijn prachtige vriendin enkel 
nog penalties trappen om nooit meer zo’n belangrijke penalty te missen.
Duitsland was dan weer de revelatie met fantastisch aanvallend rugby maar diezelfde Duit-
sers lieten veel punten liggen in de verdediging waarin ze té vaak tries moesten slikken die 
te stoppen waren. Een vijfde plek was misschien dan ook een iets te zware bestraffing maar 
de Russen zullen daar alvast niet wakker van gelegen hebben.
Het waren vooral de Russen die profiteerden van de zwakke Duitse verdediging. Ze wonnen 
thuis dan ook mét bonuspunt van Duitsland in hun beste wedstrijd van deze editie. Na de 
winst tegen België in een veel moeilijkere wedstrijd kwamen ze zo op een vierde plek van 
het klassement.
Maar naast de vooruitgang van de Duitsers en de Roemenen blijft ook Spanje niet stilstaan. 
Hoewel de aanval van de Spanjaarden vaak te wensen overliet bewezen de Spanjaarden te 
beschikken over een solide verdediging die niet zomaar te passeren valt. Dit zorgde er on-
dermeer voor dat de Belgen terugkwamen zonder een enkel puntje te scoren in Spanje.
De Belgen verloren al hun wedstrijden. Ondanks de soms iets te strenge resultaten was er 
ook bij de Belgen vooruitgang te zien. Die werd bekroond door de play-off tegen Portugal 
te winnen in Brussel met 29-18 zodat België ook volgend jaar nog in de European Champi-
onship mag meedoen.

Zwitserland verrast in Rugby Europe Trophy maar Portugal heerst
Het vagevuur waar de Belgen voor het eerst twee jaar op rij niet in speelt is tot twee jaar 
terug het bewijs geweest van het grote niveauverschil in Europa. Maar net zoals in Zuid Ame-
rika met opkomende landen als Brazilië, Chili en Uruguay is ook Europa aan een opmars bezig. 
Landen als Nederland, Zwitserland en Polen halen de traditielanden zoals Moldavië en Oek-

raïne in door middel van structurele vooruitgang bij 
de nationale bonden.

Vooral de vooruitgang van Zwitserland 
is zeer merkwaardig te noemen. 

Sinds 2013 is in Zwitserland het 
aantal spelers verdubbelt naar 

5000 rugbyspelers en Suisse 
Rugby ziet nog veel marge in 
het Duitstalige gebied. Maar 
ook daar schieten rugbyclubs 

ondertussen als paddenstoelen 
uit de grond. Een fenomeen dat je 

ook in België kan terugvinden waar 
er in Vlaanderen de laatste 3 jaar ook 

heel wat nieuwe clubs zijn bijgekomen. 
Sportief doen de Zwitsers het dan ook 

uitstekend én zelfs beter dan verwacht. Met 
‘slechts’ verlies tegen Nederland en Portugal 
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behaalden de Zwitsers in hun eerste seizoen in deze competitie een mooie derde plek. Ne-
derland verloor ook twee wedstrijden maar wonnen wel van de Zwitsers. Onze noorderburen 
waren trouwens een taaie klant voor de Portugezen die alle registers opentrokken om zo snel 
mogelijk terug te promoveren tot dus de Belgen de Portugezen tegen hielden in mei met een 
mooie overwinning.
Moldavië stelde teleur en lijkt in het niets meer op het Moldavië dat pakweg vijf jaar terug 
nog sterkhouder was in de Rugby Europe Trophy. Oekraïne heeft het al een paar jaar lastig 
en zal volgend jaar de Conference moeten spelen. Zij worden vervangen door Tsjechië.

Scarlets winnen laatste Guinness Pro 12
In augustus werd het officieel, de Guinness Pro 12 
krijgt er twee clubs bij en wordt simpelweg de 
Guinness Pro 14 genoemd. De topcompetitie 
met Ierse, Schotse, Welsche en Italiaanse 
clubs mag vanaf dit seizoen de Toyota 
Cheetahs en de Southern Kings uit Zuid 
Afrika verwelkomen na de clubs van 
Sanzaar geen deelname meer kregen 
in de Super Rugby. 
Met een nieuw conference-systeem 
en play-offs lijkt er wel een Belgisch 
compromis gemaakt te zijn geweest 
met een even verdeeld aantal landen 
in elke conference. 
Maar in seizoen 2016-2017 waren het 
nog 12 clubs en het gemiddelde niveau lag 
toen misschien wel hoger dan nu. Het dramati-
sche verlies van coach Foley in oktober 2016 gaf de 
spelers van Munster een emotionele boost en dankzij een sterke sei-
zoenstart won de club uit Ierland het reguliere kampioenschap met 1 punt meer dan Leinster.
In de finale in het Aviva stadion in Dublin moesten ze het opnemen tegen de Scarlets. Als 
ramp bij overmaat moest Munster de meerdere erkennen in de finale waarin de Scarlets 
verdiend wonnen.
Maar Munster kan ondanks alle tegenslag terugkijken op een geslaagd seizoen zowel in de 
Pro 12 als in de European Champions Cup.

Aviva Premiership : Exeter wint van de Wasps in finale
Bristol kennen wij ondertussen als de vervanger van Shoe Discount en de flauwe reclame 
op radio en tv met één of andere kale komiek die ook z’n brood moet verdienen. Maar in 
Engeland kennen ze Bristol als het zwarte schaap van de Premiership. Met 19 verloren wed-
strijden en meer dan 300 punten tegen had Bristol niets te zoeken in deze topcompetitie. 
Misschien kunnen zij die kale komiek inhuren om het bestuur weer aan het lachen te krijgen. 
Zij werden vervangen door de London Scottish die het nieuwe seizoen meteen verraste om 
in Twickenham te winnen van de Harlequins.
Het waren de Exeter Chiefs die de finale van de Aviva Premiership 2016-2017 wonnen van 
de Wasps. Beide clubs konden terugkijken op een fantastisch seizoen met een fantastische 
aanvalslust van de Chiefs en een heel sterke verdediging van de Wasps. 
Deze competitie belooft veel vuurwerk met één voor één topclubs. Eender welke club die 
zal degraderen na dit seizoen zal een verlies zijn voor de competitie. En net dat maakt deze 
competitie één van de sterkste competities in de wereld.



Clermont wint Top 14 maar missen hun start in nieuwe seizoen
Dichter bij huis en dus ook heel populair in België is de Top 14. Deze Franse topcompetitie 
kan jaarlijks rekenen op verschillende records op gebied van ticketverkoop en tv-rechten 
wereldwijd. Met een nieuw stadion op komst voor Racing 92 verraste de Parijse club vriend 
én vijand door een samenwerking aan te kondigen met Stade Français Paris. Dat nieuws 
sloeg in als een bom. Niet enkel omdat hemelsblauw en felroze gewoonweg niet te com-
bineren is (zelfs Jani heeft dit bevestigd) maar ook omdat deze twee clubs hun passionele 
traditie een begrip is in het Franse rugby. Spelers dreigden meteen met staking en lieten 
trainingen plots links liggen. De besturen kwamen dan toch snel tot inzicht dat deze samen-
werking tot mislukken gedoemd was en zo blijft Parijs ondanks het overwicht aan zuidelijke 
clubs de rugby-hoofdstad van Frankrijk. 
Grenoble en Bayonne wisten de degradatiezone niet te vermijden. Zij worden vervangen 
door Agen en Oyonnax. Het was zowaar La Rochelle dat de reguliere competitie met maar 
liefst 7 punten voorsprong op Clermont wist te winnen. Maar in de play-offs was het Cler-
mont die aan het langste eind trok.
Clermont werd omgedoopt tot rugbystad van de wereld en de straten kleurden volledig 
geel met heel wat festiviteiten die je enkel kan terugvinden in Barcelona wanneer Messi en 
co hun zoveelste kampioenschap vieren. Teveel vieren is uiteraard ook niet goed en dat on-
dervinden de mannen uit Clermont nu met een zeer zwakke seizoenstart voor de Clermont.
Revelatie was Castres Olympique dat zich met een vijfde plek kwalificeerde voor de Cham-
pions Cup. Racing 92 had misschien meer verwacht van de ervaren dure spelers in de rangen 
maar één voor één vielen zij uit met blessures. Met één van de beste rugby-opleidingen van 
het land was het dan ook onbegrijpelijk te zien hoe weinig jonge spelers de kans kregen zich 
te bewijzen in de eerste ploeg. Gelukkig zijn de ambities van de club aangepast naar kwalifi-
catie voor Champions Cup.

Crusaders winnen Super Rugby Finale
Als er één competitie is die alle registers opentrekt om dé topcompetitie van de wereld te 
zijn is het wel de Super Rugby. Voor Sanzaar is het een zaak van staatsbelang om het niveau 
zo hoog mogelijk te houden. Het voordeel van deze competitie is dat je op zaterdagmorgen 
de livestream kunt opzetten met wat koffie en een stevig ontbijt om de zware training (en 
vooral de aftertraining) te verteren en het lichaam te laten rusten voor de speeldag op  
zondag.
Met een zeer lange aanloop naar de finales wordt het seizoen hier in conferences verdeeld 
om de finaleplaatsen te verdienen. Acht clubs uit Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid Afrika na-
men het in de finales tegen elkaar op. Eén van de revelaties van dit seizoen waren de Lyons 
uit Zuid Afrika met winst tegen de Sharks en de Hurricanes wisten ze een finaleplaats thuis 
af te dwingen.
De Crusaders zijn altijd favoriet en met een straffe winst tegen de Highlanders en de Chiefs 
mochten zij afzakken naar Zuid Afrika om de finale te gaan spelen. De Lyons bewezen al een 
paar keer over enorme veerkracht te bezitten maar de rode kaart voor Kaetau Havili bracht 
de Lyons in een moeilijke positie met een man minder. Ze verloren eervol in een fantastische 
finale tegen de Crusaders maar mogen terugkijken op een fantastisch seizoen.

Black Ferns winnen WK Rugby Dames
Ierland is (samen met Zuid Afrika en Frankrijk) in de running om het WK Rugby te organise-
ren in 2023. Insiders bevestigen zelfs dat ze een zeer sterke kandidatuur hebben. Niet enkel 
omdat Ierland kan rekenen op heel wat prachtige stadions (die dan wel vooral voor Gaelic 
Football gebruikt worden) maar ook omdat Ierland nog nooit een WK Rugby organiseerde. 
Hoewel ze dit jaar het WK organiseerde voor dames. Maar dat bracht hen ongetwijfeld wat 
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extra liefde van de World Rugby organisatie op.
Even ter verduidelijking, het WK voor dames duurt 
niet zo lang als het WK voor mannen. Het 
toernooischema is aangepast naar het 
schema dat ook voor jongeren wordt 
toegepast of door ons Belgen vaker 
gekend als het speelschema voor 
de sevens. Een groepsfase met 4 
teams per groep, halve finales, 
en finales.
De Black Ferns (Nieuw Zeeland) 
waren van in het begin van dit 
WK enorm sterk. Ik zou me een 
excel-file moeten bijhouden om 
terug na te gaan hoeveel tries 
Woodman gescoord heeft maar er 
circuleren genoeg filmpjes op de so-
ciale media om eens na te gaan wat deze 
superathlete uit Nieuw Zeeland kan.
Het was een WK waarin de aanvalslust nergens kon gestopt worden. Voor Nieuw Zeeland gaf 
dat hilarische uitslagen als 121-0 tegen Hong Kong en 5-48 winst tegen Canada. Het waren 
enkel de Engelse dames die het de Nieuw Zeelanders moeilijk konden maken in de finale. 
Maar ook daar bleken de Black Ferns de sterkste te zijn. Met een 32-41 bevestigde de twee 
teams over een goede aanval te beschikken en de supporters in het Kingspan Stadium kre-
gen waar voor hun geld voor het spektakel.

Japan krijgt boost door organisatie WK Rugby 
Op 19 september 2019 zal de eerste wedstrijd gespeeld worden op het WK Rugby. Deze 
keer mag Japan het WK organiseren. Hoewel Noord Korea beloofde het land tot zinken te 
brengen blijkt de website van de World Rugby organisatie hier toch heel zeker van. 
Wat we nog niet met zekerheid kunnen zeggen is welke landen er nog zullen aansluiten in 
de poules. Europa mag nog één land afvaardigen en ook Afrika dient nog zijn deelnemers te 
bevestigen. Oceanië heeft nog een plek en ook Amerika heeft nog een plekje over. 
Een aantal jaar terug werd er nog gespeculeerd over een WK met 24 landen vanaf het WK in 
2019 maar zelfs voor 2023 lijkt dat er nog niet aan te komen.
Wat wel zeker is, is dat Japan rugbygek aan het worden is. Meer en meer Japanse clubs ver-
sterken zich en Japan probeert al een tijdje een aantal clubs te mogen afvaardigen in de 
Super Rugby, al is Sanzaar nog niet overtuigd van de kwaliteit.
Met maar liefst twaalf gaststeden zal Japan alle registers opentrekken om hun land in de 
picture te zetten. De Sapporo Dome en het Oita Stadium zijn maar twee van de 12 prachti-
ge stadions dat het te bieden heeft. Of de Japanners meer tickets zullen verkopen dan de 
Engelsen valt nog af te wachten maar nooit eerder zullen zoveel landen het WK Rugby uit-
zenden. Hopelijk kunnen we in navolging van onze noorderburen deze keer in België het WK 
Rugby wel volledig volgen.

Links:
Website: www.rugbypost.be
Facebook: facebook.com/rugbypostbe
Twitter: @RugbyPostbe
Instagram: instagram.com/rugbypostbe



Samenstelling van de RVB en organigram
De raad van bestuur bestaat uit zeven bestuurders die maandelijks samenkomen. Elk jaar in 
janauri is er een beleidsweekend (vrij & zat) waar de doelstellingen van Rugby Vlaanderen 
overlopen worden en eventueel aangepast worden. Vanuit Rugby Vlaanderen zijn we vra-
gende partij naar personen die ons team kunnen versterken. Een omschrijving van de func-
tie zal weldra op de website komen zodat de verwachtingen en inhoud duidelijk zijn. 
De bestuurders krijgen enkel een onkostenvergoeding, de functie als bestuurder is dus vol-
ledig vrijwillig. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op een duo ticket bij interlands van de 
zwarte duivels. 

Voorzitter:
Frank Michiels
Mandaat tot: 19/03/2020
Dit is zijn 4de mandaat

Bestuurder
Pieter Coucke

Mandaat tot: 19/03/2019
Dit is zijn 2de mandaat

Secretaris
Koen Billet
Mandaat tot: 14/03/2021
Dit is zijn 2de mandaat

Bestuurder
Arvid Leyman

Mandaat tot: 19/03/2019
Dit is zijn 1ste mandaat



31

Bestuurder
Olivier Wellens

Mandaat tot: 19/03/2019
Dit is zijn 1ste mandaat

Bestuurder
Frederic Lacroix
Mandaat tot: 19/03/2018
Dit is zijn 1ste mandaat

Bestuuder
Eric Willemsens
Mandaat tot: 19/03/2019
Dit is zijn 5de mandaat



Bestuur
Frank Michiels, Koen Billet, Pieter Cou-
cke, Olivier Wellens, Frederic Lacroix, 

Arvid Leyman, Raf Renders,  
Eric Willemsens

Directie 
Mathias Rondou

Personeel
Vicky Firlefyn 

Michel De Baets 
Kristof Vanhout

Sponsors Overheid Leden/clubs

Commissies 
Vaste of  ad hoc commissies: 

• Kaderopleidingen (Alex Michiels, Mathias Rondou & Kristof Vanhout)
• STC (Mathias Rondou, Michel De Baets, Kristof Vanhout) 
• Scheidsrechters (Michel De Baets, Johan Meersman, Frank Michiels)
• Juridische (Erik cloodts, Alex Michiels, Wout Eggermont, Carl Vrebos)
• Medische (Dirk Van de Voorde, Frank Claes, Sander Bomans)
• Jeugd (Michel De Baets, Pieter Coucke)

Ad hoc werkgroepen: 
• Marketing (Arvid Leyman, Olivier Wellens)
• IT (Tom De Clercq, Mathias Rondou)
• Goed bestuur (Frank Michiels, Eric Willemsens, Fréderic Lacroix)

Algemene verga-
dering

27 clubs

Legende: blauwe pijlen van principaal aan agent

Ons organigram is vrij eenduidig. De algemene vergadering kiest de bestuurders die de doe-
len uitzet voor Rugby Vlaanderen in samenwerking met het personeel. Daarnaast zijn er de 
toegetreden leden (aangesloten spelers), de overheid en andere organisaties die onze voor-
naamste stakeholders zijn. 
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Gegevens van de clubs
ANTWERP RC
 VOORZITTER Patrick Timmerman 03 295 01 35 pat_timmerman@hotmail.com
 SECRETARIS Werner De Liège 0486 390 647 info@antwerprc.be
 PENNINGMEESTER Frederic Lacroix 0495 287 470 penningmeester@antwerprc.be
 JEUGDCOORDINATOR Johan De Beckker 0485 399 342 jeugd@antwerprc.be
 BANKREK.NR. BE63 3631 3727 1208  
 TERREIN Wilrijkse pleinen  
 KLEUR  Zwart-Bordeaux-Wit  
 WEBSITE www.antwerprc.be  

RC PITBULLS ARENDONK
 VOORZITTER Wouter Blockx 0479 63 18 93 voorzitter.rcpa@gmail.com
 SECRETARIS Michiel Boeynaems 0473 745 718 secretaris.rcpa@gmail.com
 PENNINGMEESTER Sander Van Dooren 0499 163 698 penningmeester.rcpa@gmail.com
 JEUGDCOORDINATOR Jörg Minstjes 0468 189 759 jeugdrcpitbulls@hotmail.com
 BANKREK.NR. BE38 7875 5785 7972  
 TERREIN Postelboer  
 KLEUR  Zwart-Geel  
 WEBSITE www.rcpitbullsarendonk.be  

BBRFC CELTIC
 VOORZITTER Graham Edwards 0486 369 803 president@bbrfc-celtic.be
 SECRETARIS Marine Marx  secretary@bbrfc-celtic.be
 PENNINGMEESTER Erik Boman 0484 14 16 62 treasurer@bbrfc-celtic.be
 JEUGDCOORDINATOR Stéphane Aujean 0473 864 424 rugbyschool@bbrfc-celtic.be
 BANKREK.NR. BE13 7350 3688 4539  
 TERREIN VUB 0486 369 803 
 KLEUR Groen-Blauw-Rood  
 WEBSITE http://bbrfc-celtic.be/  

RC BEERNEM
 VOORZITTER Johannes Mortier 0486 213 940 johannes@rugbyclub-beernem.be
 PENNINGMEESTER Jeroen Dehouck 0495 726 076 jeroen@rugbyclub-beernem.be
 BANKREK.NR. BE88 6528 4760 1341  
 TERREIN Bargepark Beernem  
 KLEUR  Blauw-Rood-Geel  
 WEBSITE www.rugbyclub-beernem.be  info@rugbyclub-beernem.be

BRIGANDZE RUGBY COMPAGNIE
 VOORZITTER Wouter Withofs 0496 364 868 wwithofs@gmail.com
 ONDERVOORZITTER Koen Van Hauwermeiren 0475 457 278 koenvanhauwermeiren@gmail.com
 SECRETARIS Hannelore Buyle 0472 639 020 hannelore_543@hotmail.be
 PENNINGMEESTER Lieven De Bruyne 0485 314 625 debruynelieven@gmail.com
 BANKREK.NR. BE40 8916 4401 7463  
 TERREIN Sporthal Berlare  
 KLEUR  Zwart-Groen  
 WEBSITE www.brigandze.be  

BRITISH SCHOOL
 VOORZITTER Caron Davies 0497 972 008 cdavies@britishschool.be
 SECRETARIS Marc Delreux 0483 128 124 bsbheadofrugby@yahoo.com
 PENNINGMEESTER Caron Davies 02 766 04 30 sports@britishschool.be
 JEUGDCOORDINATOR Marc Delreux 0483 128 124 mdelreux@yahoo.com
 BANKREK.NR BE76 2300 5437 6095  
 WEBSITE http://www.britishschool.be  

BRUGSCHE RC
 VOORZITTER Jens Mestdagh 0499 291 646 voorzitter@brugscherugbyclub.be
 SECRETARIS Bert Willaert 0473 713 304 secretaris@brugscherugbyclub.be
 PENNINGMEESTER Wim De Bruyne 0490 45 72 25      kassa@brugscherugbyclub.be
 JEUGDCOORDINATOR Alistair White 0499 332 995 jeugd@brugscherugbyclub.be
 BANKREK.NR. BE51 7380 1899 6662  
 TERREIN Sport Vlaanderen “Julien Saelens”  
 TERREIN JEUGD   
 KLEUR  Rood-Blauw-Wit  
 WEBSITE www.brugscherugbyclub.be  

CURTRYCKE RC
 VOORZITTER Dominique Deschietere 0475 83 19 08 ddeschietere@gmail.com
 SECRETARIS Eveline Mintjens 0474 933 689 secretaris@curtrycke.be
 PENNINGMEESTER Ruben Grillet 0485 922 956 penningmeester@curtrycke.be
 JEUGDCOORDINATOR Tine Wybaillie 0479 559 590 jeugd@curtrycke.be
 BANKREK.NR. BE32 7380 1515 9102  
 TERREIN Sportcomplex Weimeersen  
 KLEUR  Marineblauw-Wit  
 WEBSITE www.curtrycke.be  



DENDERMONDSE RC
 VOORZITTER Alain Buyens 0475 870 519 voorzitter@dendermonderugbyclub.be
 SECRETARIS Jan Verhavert 0499 582 448 secretaris@dendermonderugbyclub.be
 PENNINGMEESTER José Vanhandenhove 0475 480 737 penningmeester@dendermonderugbyclub.be
 JEUGDCOORDINATOR Marjon Van Geel 0485 315 888 marjon.van.geel@hotmail.com
 BANKREK.NR. BE05 0011 1775 7975  
 TERREIN Stedelijk sportcomplex 052 21 91 11 
 CLUB Dendermondse Rugbyclub 052 22 32 74 
 KLEUR  Groen-Geel-Wit  
 WEBSITE http://dendermonderugbyclub.be  

GENT RFC
 VOORZITTER Pieter Coucke 0486 913 315 voorzitter@gent-rugby.be
 SECRETARIS Stephanie Schroé  secretaris@gent-rugby.be
 PENNINGMEESTER Seppe De Smet 0498 661 054 penningmeester@gent-rugby.be
 JEUGDCOORDINATOR Pieter Coucke 0486 913 315 jeugd@gent-rugby.be
 BANKREK.NR. BE67 1460 5466 4487  
 TERREIN Sportcentr. Blaarmeersen  
 KLEUR  Groen-Wit  
 WEBSITE www.gent-rugby.be  

RC HAMME
 VOORZITTER Didier Christiaens 0495 998 493 didier@rugbyclubhamme.be
 SECRETARIS Karolien De Kimpe 0472 832 644 karoliendekimpe@hotmail.com
 PENNINGMEESTER Rik Casier 0474 444 526 rik@rugbyclubhamme.be
 JEUGDCOORDINATOR Hilke De Bock 0478 222 757 hilke@rugbyclubhamme.be
 BANKREK.NR. BE 06 6528 1916 8722  
 TERREIN sportterrein Prinses J C  
 KLEUR Blauw/wit   
 WEBSITE www.rugbyclubhamme.be  info@rugbyclubhamme.be

RC HASPINGA
 VOORZITTER Xavier Thijs 0494 325 468 xavier.thijs@rchaspinga.be
 SECRETARIS Philippe Lismont 0477203 368 philippe.lismont@rchaspinga.be
 PENNINGMEESTER Hans Ramaekers  0496 638 225 hans.ramaekers@rchaspinga.be
 JEUGDCOORDINATOR Gil Jans 0498 458 052  gil.jans@rchaspinga.be
 BANKREK.NR. BE12 7360 1141 0092  
 TERREIN Gem.sportcomplex Sparta  
 KLEUR Groen-Blauw-Wit  
 WEBSITE www.rugbyclubhaspinga.com  

RC HASSELT
 VOORZITTER Martijn Kenens 0472 473 244 voorzitter@rchasselt.be
 SECRETARIS Jelle Lemmens 0476 547 640 secretaris@rchasselt.be
 PENNINGMEESTER Sam Recko 0491 902 155 penningmeester@rchasselt.be
 JEUGDCOORDINATOR Sam Weyns 0476 376 913 sam.weyns@hasselt.be
 BANKREK.NR. BE66 9731 1125 0243  
 TERREIN   info@rchasselt.be
 KLEUR Groen/wit  
 WEBSITE www.rchasselt.be  
   
RC LAAKDAL
 VOORZITTER Maarten Das 0495 369 882 maarten.das@rclaakdal.be
 SECRETARIS Maarten Das 0495 369 882 maarten.das@rclaakdal.be
 PENNINGMEESTER Johnny Peys 0475 695 426 Johnny.peys@rclaakdal.be
 JEUGDCOORDINATOR Walter Janssens 0486 880 847 wal.janssens@telenet.be
 BANKREK.NR. BE46 6528 3508 7836  
 TERREIN De Vloed  
 KLEUR Zwart - Rood  
 WEBSITE www.rclaakdal.be  
   
RC LEUVEN
 VOORZITTER Jan Coupé 0498 161 703 voorzitter@rugbyclubleuven.be
 SECRETARIS Luc Van Bockstal 0476 442 723 secretaris@rugbyclubleuven.be
 PENNINGMEESTER Lieve Vandebergh 0495 581 477 penningmeester@rugbyclubleuven.be
 JEUGDCOORDINATOR Rudi Geraerts 0498 017 998 rugbyschool@rugbyclubleuven.be
 BANKREK.NR. BE19 7364 0155 5412  
 TERREIN Donckers  
 KLEUR  Lichtblauw-Donkerblauw  
 WEBSITE www.rugbyclubleuven.be  
   
RC LOKEREN
 VOORZITTER Benjamin Van Lent 0475 780 498 benjaminvanlent@hotmail.com
 SECRETARIS Stijn Fahy 0497 250 894 info@rugbyclublokeren.be
 PENNINGMEESTER Mathias Thuysbaert 0476 755 335 m.thuysbaert@outlook.com
 SPORTIEF VERANTW Olivier De Coster 0479 595 782 info@corpus.be
 BANKREK.NR. BE86 3630 6290 5550  
 TERREIN FC Daknam  info@rugbyclublokeren.be
 KLEUR Zwart-Geel-Grijs  
 WEBSITE www.rugbyclublokeren.be  
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RC MURPHY’S LOMMEL
 VOORZITTER Sander Kuyken 0498 496 804 sanderkuyken@hotmail.com
 SECRETARIS Kris Beyens 014 81 24 90 kris.beyens@telenet.be
 PENNINGMEESTER Patrick Mannaerts 0495 937 851 bestuur@rcmurphys.be
 JEUGDCOORDINATOR Wim Cuyvers 0497 325 172 wimcuyvers@hotmail.com
 BANKREK.NR. BE53 6528 1483 5953  
 TERREIN Velden Kerkhoven  
 KLEUR Zwart-Geel   
 WEBSITE www.rcmurphys.be  

RUGBY MECHELEN 
 VOORZITTER François Van Dessel 0492 871 348 voorzitter@rugbymechelen.be
 SECRETARIS Marita Leten 0478 456 116 secretaris@rugbymechelen.be
 PENNINGMEESTER Stijn Vanooteghem 0472 277 481 penningmeester@rugbymechelen.be
 JEUGDCOORDINATOR Olivier Wellens 0476 791 386 jeugdcoordinator@rugbymechelen.be
 BANKREK.NR. BE07 7330 4485 6466  
 TERREIN  Schrale Hammen  
 KLEUR  Rood-Groen  
 WEBSITE www.rugbymechelen.be  

RC THE REBELS MEETJESLAND
 VOORZITTER Mathias De Block 0472 344 129 matt_de_block@hotmail.com
 SECRETARIS Sarina Van de Keere 0495 453 379 sarina.vandekeere@hotmail.com
 PENNINGMEESTER Nichola¨De Schryver 0472 724 749 n_deschryver@hotmail.com
 JEUGDCOORDINATOR Stéphanie Vereecke 0493 687 982 stephanie@rcmeetjesland.be
 BANKREK.NR. BE88 1032 2513 4341  
 TERREIN Sporthal Eeklo 09 377 61 27 
 KLEUR  Groen-Rood  
 WEBSITE www.therebels.be  rugbyeeklo@hotmail.com

RHINOS RUGBY OUDENAARDE
 VOORZITTER Bruno Cruyt 0478 244 904 bestuur@rugby-oudenaarde.be
 ONDERVOORZITTER Emilie Nachtergaele 0497 865 406 emilie.nachtergaele@rugby-oudenaarde.be
 SECRETARIS Thomas Bergé 0499 613 180 thomas.berge@rugby-oudenaarde.be
 PENNINGMEESTER Tim Van Cauwenberghe 0473 993 267 tim.vancauwenberghe@rugby-oudenaarde.be
 FINANCIEEL VERANTW Greet Vandecauter 0474 667 484 greet.vandecauter@rugby-oudenaarde.be
 BANKREK.NR. BE50 0682 3994 8018  
 JEUGDCOORDINATOR Karel Vandenbroucke 0472 253 870 karel.vandenbroucke@rugby-oudenaarde.be
 TERREIN Rhinos Rugby Oudenaarde  
 KLEUR Zwart-grijs-wit  
 WEBSITE www.rugby-oudenaarde.be  

RC OUDSBERGEN (Maasland)
 VOORZITTER Vital Wijnants 0495 516 592 voorzitter@rugbyoudsbergen.be
 SECRETARIS Raf Vanaken 0493 091 013 secretaris@rugbyoudsbergen.be
 PENNINGMEESTER Rob Creemers 0496 504 221 penningmeester@rugbyoudsbergen.be
 JEUGDCOORDINATOR Saskia Brouns 0474 133 745 jeugd@rugbyoudsbergen.be
 BANKREK.NR. BE25 0689 0307 5582  
 TERREIN wedstrijd Den Wulferder Boschen 0496 504 221 
 TERREIN training Den Wulferder Boschen  
 KLEUR  Groen-Blauw-Geel  
 WEBSITE www.rugbymaasland.be  

RC PAJOT
 VOORZITTER Maarten Moyson 0498 686 122 voorzitter@rugbypajot.be
 SECRETARIS Johan Roose 0494 061 051 secretaris@rugbypajot.be
 PENNINGMEESTER Luc Roose 0495 205 921  penningmeester@rugbypajot.be
 JEUGDCOORDINATOR Thomas Vankerkhove 0477 567 429 jeugdwerking@rugbypajot.be
 BANKREK.NR. BE46 8601 1411 6236  
 TERREIN   
 KLEUR  Rood-Wit-Groen  
 WEBSITE www.rugbypajot.be  

RC9 HEUSDEN-ZOLDER
 VOORZITTER Rudi Vromans 0476 209 336 rudi.vromans@gmail.com
 SECRETARIS Greet Theunis 0473 798 577 secretaris.rc9@gmail.com
 PENNINGMEESTER Ann Snoeks 0473 811 286 snoeksann@hotmail.com
 JEUGDCOORDINATOR Herbert Thijs  herbert.thijs@gmail.com
 BANKREK.NR. BE25 0682 4758 8382  
 TERREIN   
 KLEUR  Blauw-Rood-Zwart  
 WEBSITE www.rugbyclub9.be  

RUGBY RSL
 VOORZITTER Alexander vuylsteke 0474 625 848 alexander@rugbyrsl.be
 SECRETARIS Jeroen Soenen 0486 202 027 jeroen@rugbyrsl.be
 PENNINGMEESTER Kris Gerardis 0495 512 823 kris@rugbyrsl.be
 SPORTIEF MANAGER Willem Ringoot 0474 990 053 willem@rugbyrsl.be
 JEUGDCOORDINATOR Davy Warnez 0479 342 081 davy@rugbyrsl.be
 BANKREK.NR. BE44 3630 6844 3745  
 TERREIN Sportveld “Onze kinderen” (ingang: Blommestraat 14 - 8800 Roeselare)
 KLEUR  Zwart-Wit 
 WEBSITE www.rugbyrsl.be



RC DIABOLOS SCHILDE
 VOORZITTER Jean-Pierre De Roeck 0475 719 049 voorzitter@rcdiabolos.be
 SECRETARIS Valerie Sterckens  secretaris@rcdiabolos.be
 PENNINGMEESTER Bart Sebrechts 0497 474 377 penningmeester@rcdiabolos.be
 JEUGDCOORDINATOR Vicky Firlefyn 03 286 07 52 jeugd.diabolosschilde@telenet.be
 BANKREK.NR. BE23 7310 2072 1191  
 TERREIN Rugby & Atletiek Complex  
 TERREIN (wedstrijden) De Kaak  
 TERREIN (dames) Sportcomplex Bremberg  
 KLEUR  Wit-Rood-Zwart  
 WEBSITE www.rcdiabolos.be  

TIEGEM TIGERS RUFC
 VOORZITTER Claude Ampe 0476 273 591  claude.ampe@cloud64.be
 SECRETARIS Koen Vandeputte 0494 575 695 koen.vandeputte@onsemi.be
 PENNINGMEESTER Koen Vandeputte 0494 575 695 koen.vandeputte@onsemi.be
 JEUGDCOORDINATOR Claude Ampe 0476 273 591  claude.ampe@cloud64.be
 BANKREK.NR. BE72 7512 0733 5116  
 TERREIN    tiegemtigers@gmail.com
 KLEUR  Zwart-Oranje  
 WEBSITE www.tiegemtigers.wix.com/home

RC TURNHOUT ACES
 VOORZITTER Niels Brzyk 0484 834 683 voorzitter.rcta@gmail.com
 SECRETARIS Christiaan Janssens 014 43 83 15 secretaris.rcta@gmail.com
 PENNINGMEESTER Wannes Mampaey 0498 021 650 penningmeester.rcta@gmail.com
 BANKREK.NR BE78 7360 0979 9286  
 TERREIN De Leemshoeve  info@rugbyturnhout.be
 KLEUR  Wit-Blauw-Zwart  
 WEBSITE http://rugbyclubturnhout.be/  

RC WAEREGHEM
 VOORZITTER Fabrice Dezwarte 0471 111 180 info@rugbyclubwaregem.be
 SECRETARIS Thijs Clarysse 0486 616 206 clarysseclarysse@hotmail.com
 PENNINGMEESTER Michel Van Hecke 0499 381 865 michel.vanhecke@gmail.com
 JEUGDCOORDINATOR Steven Terilinck 0487 209 888 steven.teirlinck@abcparts.be
 BANKREK.NR BE54 6528 2681 0197  
 TERREIN De uitbreiding  
 KLEUR  Blauw-Wit  
 WEBSITE www.rugbyclubwaregem.be  

Foto’s van 
• fotograaf Leslie VS
• fotograaf Erik Derycke - www.aasimon.be
• fotograaf Kristof De Stickere - www.fotostickie.be
• fotograaf Raf De Smet
• fotograaf Luc Van Wiele
• fotograaf Eric De Leeuw
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Boomgaardstraat 22 bus 20

2600 Berchem

+32 3 286 07 52

www.rugby.vlaanderen
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