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Teams

Teaminformatie
The First XV

Voor u ligt een brochure waarmee we u kennis willen laten maken met de Heuvelrugse
Rugby Club the Pink Panthers uit Driebergen. We willen u graag wat vertellen over
de geschiedenis van de club, de teams, rugby in Nederland en onze plannen voor de
toekomst. Dat u dit ‘collectors item’ ontvangt, heeft natuurlijk een doel. We hopen
u namelijk te mogen verwelkomen als sponsor. In de bijlage verduidelijken we de
sponsor mogelijkheden die u kunt aangaan met onze club. Voor we deze mogelijkheden met u zullen doornemen, wensen we u veel leesplezier. Mocht u na het doorlezen van de brochure nog vragen of goede raad hebben, dan vernemen we dat graag.

Historie

Historie en ontstaan
De oorsprong van Rugby Club the Pink Panthers ligt bij SVMD (Sport Vereniging Mariniers Doorn).
SVMD was een vereniging die bedoeld was voor het beoefenen van diverse sporten door mariniers
en hun familie. Het op de been brengen van een rugbyteam verliep moeizaam, omdat de
mariniers regelmatig werden uitgezonden naar het buitenland. Daarom namen de heer
Abrahamse en de heer John Kenbeek in 1979 het initiatief om, ter aanvulling van het
mariniersteam, burgers te laten instromen binnen SVMD. Het initiatief was succesvol. Al snel
waren er circa 20 “burger gegadigden”. Na een jaar trainen was het team zover om met wedstrijden
te beginnen. Eerst wat oefenwedstrijden gevolgd door meedoen in de rugbycompetitie.
Gedurende de daaropvolgende jaren bleek het rugbyteam alleen nog te bestaan uit burgers.
Het gevoel groeide om de rugbyafdeling af te scheiden van SVMD.
Op 13 juli 1984 leidde dit tot de oprichting van Rugby Club the Pink Panthers te DriebergenRijsenburg. In eerste instantie moesten we het rugbyveld delen met de Korfbalvereniging.
Korfbal op zaterdag en rugby op zondag. Vanwege het intensief bespelen van het veld en de
groei van de rugbyvereniging hebben we in 1989 een eigen veld gekregen. De daarop volgende
jaren werd veel energie gestoken in het neerzetten van de huidige faciliteiten zoals het clubhuis,
trainingsmaterialen en veldverlichting.
Een grote stap voorwaarts voor de club was het vormen van een jeugdafdeling in 1997. Jeugdrugby
heeft als moeilijkheid dat er meerdere jeugdcategorieën (6 in totaal) zijn, wat betekent dat het lastig
is om een team compleet te krijgen, maar gelukkig niet onmogelijk.

De club in 2012
Rugby Club the Pink Panthers is een regionale club die een sterke binding heeft met het dorp
Driebergen. De club heeft momenteel bijna 350 leden, waarvan 200 spelers, te verdelen over drie
senioren teams en zes jeugdteams uitkomend in verschillende leeftijdsgroepen en niveaus van de
nationale competitie. De overige leden zijn donateurs die we bij de Pink Panthers gekscherend
“drinkende leden” noemen. Zeer belangrijk voor de club zijn de talloze vrijwilligers, dat zijn de
echte de pijlers van de club. Onder deze vrijwilligers bevinden zich zelfs mensen die nooit zelf
gespeeld hebben, maar die wel (wekelijks) bereid zijn veel tijd en energie te steken in onze club.
Ze assisteren bij bardiensten, geven trainingen aan de jongste jeugd, begeleiden en vervoeren de
jeugd naar uitwedstrijden, eigenlijk te veel om op te noemen. Op de jaarlijkse vrijwilligersavond
is goed te zien hoeveel vrijwilligers er zijn die tijd en energie in onze club steken. Vaak is bij deze
gelegenheid ons clubhuis te klein.
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Onze First XV, de trots van iedere Panther, bestaat uit een mix van spelers van de Utrechtse Heuvelrug,
de Krommerijnstreek en zelfs daarbuiten. Dit team (zie foto) is in het seizoen 2011-2012 voor het derde
opeenvolgende jaar gepromoveerd, wat betekent dat ze nu uitkomen in de ereklasse, het hoogste niveau
van de vaderlandse competitie. Het doel voor seizoen 2012 – 20123 en de jaren daarna is om dit team nu
een vaste plek te geven in die ereklasse. Een grote uitdaging van het
hebben van een team in deze klasse is dat wij als The Pink Panthers een
echte amateurvereniging zijn en moeten opboksen tegen de gevestigde
teams die in enkele gevallen zelfs deels betaalde spelers opstellen.
Maar met de huidige spelersgroep, die het spelen bij onze club als
een feest ervaren, aangevuld met gastspelers vanuit o.a. Zuid Afrika
die gedurende het seizoen enkele maanden over komen en daar niet
voor betaald worden, gaan wij die uitdaging graag aan. Voor deze
gastspelers is er een kleine vergoeding als trainer en begeleider van
onze jeugdspelers. Tevens geven onze gasten diverse trainingen op
de scholen in en rond Driebergen waarvoor ze een kleine vergoeding
krijgen. De in 2011 aangetrokken topcoach Shaheen Baadjies (level drie
coach binnen de IRB, aangevuld met diverse opleidingen gevolgd in Zuid Afrika en Nieuw Zeeland) heeft
ons huidige eerste begeleid naar de ereklasse, het contract met Shaheen loopt tot juni 2013 waarbij de optie
tot verlengen is besproken. Naast Shaheen maakt de club en het eerste team nog steeds dankbaar gebruik
van de visie en diensten van conditie- en fitnesstrainer John Kenbeek. John is sinds jaar en dag verbonden
aan de club en het rugby in Nederland, John was o.a. conditie- en fitnesstrainer van het nationale team.
Het clubhuis van de Pink Panthers is een thuishonk voor spelers op alle niveau’s. Enerzijds is de inrichting functioneel, anderzijds is ons clubhuis gericht op sfeer. Zo is er een fitnessruimte met toestellen die
bijdragen aan de fysieke ontwikkeling van de spelers. Bovendien is zo’n ruimte cq. zijn fitnesstoestellen
noodzakelijk voor een snelle terugkeer van geblesseerde spelers. Anderzijds is er een mooi bargedeelte
met feestzaal waar jong en oud zich gauw thuis voelen. De sfeer op de club is voor ons alles bepalend,
dat is de rode draad, voor een ieder moet het voelen als thuiskomen. We hoeven niet te werken om deze
goed te krijgen, de sfeer is al jaren een handelsmerk van rugby club The Pink Panthers. Heeft u die sfeer
nog niet geproefd, kom deze en ons biertje of wijntje dan snel eens proeven tijdens en na een wedstrijd
van onze First XV. Dit seizoen spelen ze in de hoogste klasse van Nederland, de thuiswedstrijden zijn
op zaterdagmiddag, aanvang 15:00 uur. Voor actuele speeldata verwijzen wij u graag naar onze website.

The Second XV
The Second XV (het tweede seniorenteam) van the Pink Panthers is een mooie mix van oudere spelers
die graag nog een serieuze pot ballen met senioren die het niveau van het eerste net niet te pakken
krijgen aangevuld met aanstormend talent uit de jeugd. Naast serieus en lekker ballen heeft dit team ook
opvoedende en speltechnische doelstellingen, met name richting de jongere spelers. Het doel voor de
komende tijd is om met dit team zo snel mogelijk terecht te komen in de middenmoot van de rugbycompetitie, de tweede klasse. Nu spelen ze vierde klasse dus er zal nog veel werk verzet moeten worden.

The Third XV, ofwel het derde senioren team
Ook hier een mooie mix van oud spelers, recreanten die niet elke week willen of kunnen spelen en
de inloop van nieuwe spelers die te oud zijn om het spelletje in de bloeiende jeugdafdeling te leren.
Lekker iedere zondag spelen in een wisselende samenstelling, lekker moe worden, werken voor
elkaar en ongeacht de uitslag met opgeheven hoofd van het veld stappen en een drankje drinken
met de tegenstander en de referee (scheidsrechter) zijn de kernwoorden voor dit team.

Panthers Lady’s
Een damesteam daar dromen we bij the Pink Panthers nog van. Jaren geleden hebben we wat dames
en meiden aan het rugbyen gekregen, maar de meeste daarvan zijn inmiddels doorgestroomd naar
andere verengingen of naar het Nationale team. Een voorbeeld hiervan is onze trots Mara Moberg,
een belangrijke speelster van het Nationale Sevens Team, die met haar team op jacht is naar kwalificatie voor de Olympische spelen in 2016. Het Nationale Dames Sevens team is één van de weinige
full-professionele dames-rugbyteams in de wereld. Het nationale damesteam is elk jaar bij onze
club een graag geziene gast voor trainingen. Wij als Panthers zijn daar trots op en hopen mede
hierdoor het damesrugby in de Driebergse regio te stimuleren.

Rugbykennis en Sponsoring

De jeugd

Veld, verlichting en palen

Belangrijk voor iedere vereniging die hogerop wil, is de jeugd en de opleiding van die jeugd.
The Pink Panthers hebben een sterke jeugdopleiding van waaruit ieder jaar enkele sterke spelers
doorstoten naar het eerste team. Echter “enkele spelers per jaar” ervaren we als mooi, maar niet
als genoeg. De komende jaren zal er meer aandacht besteed worden aan de jeugdopleiding, zodat
niet slechts enkele individueel sterke spelers doorbreken, maar een complete sterke lichting die
ons eerste team scherp houdt. Ter ondersteuning van ons beleid wordt in midden Nederland
in augustus 2012 gestart met de RAMO, wat staat voor de Rugby Academy Midden/Oost.
Kids van rond de 12 jaar gaan daar naar school en krijgen naast hun “normale” schoolopleiding
op verschillende niveau’s maar liefst tien uur rugbytraining per week aangeboden. Vanuit the
Pink Panthers gaan daar vijf talenten heen. Onze club is gekozen tot regionaal talentcentrum voor
rugbytalenten van 13 en 14 jaar oud. Deze groep traint regelmatig gezamenlijk met alle talenten van
midden en oost Nederland, het uiteindelijke doel is om, naast beter te worden, op den duur aan te
kunnen sluiten bij het eerste team van de club.

Alle spelers, tegenstanders en de regelmatig aanwezige buitenlandse gastteams zullen het beamen: er is geen beter veld dan
dat van Rugby Club the Pink Panthers. Een aantal jaren geleden
heeft het bestuur met trots het veld extra in het “zonnetje” kunnen zetten door een lichtinstallatie te plaatsen. Een installatie
100% bekostigd door spelers en sponsors, ofwel wederom zonder
subsidie. Door deze installatie voldoet het veld aan alle eisen
die gesteld worden door de internationale rugbybond, waardoor er zelfs interlandwedstrijden gespeeld mogen worden in
Driebergen. Mede hierdoor zijn we al eens gastheer geweest van
het nationale team van Nederland, Schotland en van de damesteams van Nieuw Zeeland en Wales.

Momenteel zijn er meer dan 100 jeugdleden verdeeld over 6 categorieën

Pink Panthers in de publiciteit

Colts
Junioren
Cubs
Mini’s
Benjamins
Turven

Graag praten we u bij over de vormen van publiciteit waar onze Rugby Club gebruik van maakt.
Allereerst de modernste vorm, onze website. Op www.rcthepinkpanthers.nl treft u alle nieuwtjes,
uitslagen en clubinformatie aan. Minimaal twee keer per week of vaker bij bijzonderheden wordt
de site aangepast, we raden u aan eens een kijkje te nemen en dit goede gebruik vaak te herhalen.
Ter informatie: onze site heeft gemiddeld meer dan 150 hits per dag (en inmiddels totaal al meer dan
een kwart miljoen!) genoeg voor een plaats in de top 5 van rugbysites in Nederland.

17 en 18 jarigen
15 en 16 jarigen
13 en 14 jarigen
11 en 12 jarigen
9 en 10 jarigen
8 jarigen en jonger

Krasse Knarren
Het recreantenteam van the Pink Panthers heeft als naam de Krasse
Knarren. Het team bestaat uit circa 40 oudere (35+) jongeren die een aantal
maal per jaar de grasmat betreden. Training is op vrijwillige basis.Vaak
speelt men tegen recreatieve seniorenteams uit the UK die hier op tour zijn.

Clubhuis
Historie clubhuis

‘Spoor ’86’, dat was de naam van een expositie van de Nederlandse Spoorwegen in Amsterdam
voor de bouw van station Sloterdijk. We zijn met u die expositie allang vergeten, maar niet
het onderkomen waarin deze expositie gehouden werd, een deel van ons huidige clubhuis.
Door de oprichting van de club van 100 (100 mensen waren bereid fl. 100,- te doneren) had
de club de middelen om deze
expositieruimte aan te kopen.
In één weekend werd dit gebouw
door de toenmalige spelers voorzichtig afgebroken en op pallets
geplaatst, klaar voor vervoer met
twee diepladers naar Driebergen.
Al het geld van het rugbyclubje van toen zat in dat gebouw,
mogelijk daardoor ging de gemeente versneld akkoord met de
pas na de afbraak ingediende
bouwaanvraag. Zonder één cent subsidie maar met veel mankracht, werklust en met plezier
werd de expositieruimte gepromoveerd tot clubhuis. Inmiddels zijn er talloze aanpassingen, aanen verbouwingen geweest aan het gebouw. Vermeldenswaard is de voorlaatste grote verbouwing waarbij wederom alleen met de steun en hulp van vrijwilligers en ruim 5000 manuren
(en nog steeds subsidieloos) de aanbouw is gerealiseerd. In deze aanbouw zijn een prachtige
“Heerenkamer”, een krachtruimte, vier ruime kleedkamers en moderne toiletgroepen voor
zowel dames als heren gesitueerd. De laatste aanpassing werd afgelopen zomer gerealiseerd:
een professionele keuken met alle denkbare apparatuur is geplaatst.
We zijn trots op hetgeen de leden gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen: een mooi,
professioneel maar vooral gezellig clubhuis.
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Naast de website informeren we onze leden per digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt al
vele jaren wekelijks verzonden met alle hoogtepunten van de afgelopen en de aankomende week.
In deze nieuwsbrief informeren we de leden, sponsors en adverteerders over achtergrondzaken
binnen de vereniging. Zo staan er interviews in met sponsors, spelers en vrijwilligers, wedstrijdverslagen, het programma voor het aanstaande weekend, veranderingen in spelregels, spelregeluitleg en nog veel meer.
Hebben de Panthers gespeeld dan staat er een artikel in de lokale (huis-aan-huis) bladen van de
Heuvelrug zoals in de Stichtse Courant en de Nieuwsbode. Naast voorgaande is ook de redactie van
het AD/UN regelmatig te vinden op onze locatie wat dan resulteert in een artikel in het regionale
deel van de krant. Op deze manier houden we graag de inwoners van de Heuvelrug op de hoogte
van de sportieve prestaties van de teams en de aanvangstijden van wedstrijden en evenementen.
Door het promoveren van het eerste team naar de hoogste klasse van Nederland worden de uitslagen van dit team vanaf september 2012 onder andere ook vermeld in de sportuitslagen van de
Telegraaf en middels andere landelijke media zoals op Teletekst van de NOS .
Tot slot houden we via wedstrijdposters de regio op de hoogte wanneer er gespeeld wordt.
Deze posters (40 stuks per wedstrijd) worden ruim voor de wedstrijddagen bij enkele adverteerders
en op strategische plaatsen in de regio aangebracht, want goed spel moet gezien worden. U ziet, we
houden iedereen graag op de hoogte.

Sponsoring
Doel sponsoring

Rugby Club the Pink Panthers is een vereniging met ambities, een vereniging die verder c.q. hogerop
wil. Met de Heuvelrug als thuisbasis, centraal gelegen in de provincie Utrecht en in Nederland,
willen we meer dan een regionale club worden. Een club met landelijke bekendheid, een club
die prominent aanwezig is op de rugbykaart van Nederland. Momenteel behoort Rugby Club
the Pink Panthers qua grootte tot de top 10 van rugbyclubs in Nederland en leveren we internationals
op ieder niveau, zelfs aan het Nationale Sevens team. Doel van de club is om op het hoogste niveau
in de vaderlandse competitie mee te blijven spelen. Dat willen we bewerkstelligen niet door spelers
aan te kopen of financieel te vergoeden maar door ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden juist
zijn. Een goed veld, een goed clubhuis met de juiste faciliteiten, goede trainers en een goede sfeer zijn
naar onze mening de juiste ingrediënten om klassespelers op te leiden, te houden en aan te trekken.
En daar hebben we sponsoren voor nodig. Sponsoren die er met ons de schouders onder willen
zetten, die ons financieel willen steunen om alles te realiseren, maar die ook met ons willen feesten
want die gelegenheden doen zich gelukkig regelmatig voor.
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Rugby in het Algemeen
Maar wat is rugby eigenlijk?

Rugby is ontstaan in Engeland en wordt vooral gespeeld in voormalige Engelse gebieden. In tal van
landen is het een uiterst populaire sport. We noemen bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika,
Japan, Samoa, Argentinië, Roemenië, Canada, Frankrijk, Australië en uiteraard de Britse eilanden.
Rugby is een balsport waar contact niet gemeden wordt, met de daarbij voor senioren
behorende hardheid. De spelers dragen echter buiten een gebitsbeschermer geen enkele
andere bescherming. Het lijkt dus niet op American Football. De sport eist wel kracht,
snelheid, techniek, durf en moed. Deze elementen leert de jeugd spelenderwijs. Hierbij
wordt het contactelement bij de jeugd stukje bij beetje toegevoegd.
Rugby is dus geen sport voor kleinzerige mensen: je moet wel tegen een stootje kunnen.
Dat betekent ook dat rugby binnen de gestelde regels gespeeld moet worden wat veel
sportiviteit en discipline van de spelers vereist. Het is één van de sporten waar het hebben
van respect voor scheidsrechter en tegenstander een eerste vereiste is. Dat alles maakt rugby
karaktervormend. In de landen waar rugby een grote sport is, wordt het onder meer om
die reden ook gespeeld op scholen. Enkele scholen in Nederland en zelfs enkele in de regio
Driebergen hebben hier een voorbeeld aan genomen.
Rugby is na het WK van 1995 bij de grote rugbylanden overgegaan van de amateurstatus naar
een professionele basis/organisatie. Rugbyers die in Nederland in de competitie spelen zijn echter
amateurs die de volgende dag weer gewoon gaan studeren en/of werken. De sport wordt bedreven
om te ontspannen. Bij rugby hoort ook nadrukkelijk het na de wedstrijd op goede wijze met elkaar
(de tegenstander) omgaan, met elkaar praten, zingen en een drankje drinken.
Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van rugby.
Naast het 15-mans rugby wordt er in het voorjaar en de zomer ook 7-mans rugby gespeeld, het Sevens
rugby. De laatste jaren ontstaan er ook meer recreatieve vormen, zoals beachrugby dat in de (kerst)
vakantietijd soms ook indoor wordt beoefend. Voorbeeld is het Ameland BeachRugbyFestival waar
5.000 rugbyers en -sters bij elkaar komen om twee dagen te rugbyen en te feesten. In de zomer van
2012 is op Ameland zelfs het EK Sevens (op gras) voor damesteams.

Rugby in Nederland
Rugby is in Nederland een sport die in de zeventiger jaren volwassen is geworden.
Ten opzichte van grote sporten, zijn we nog een “kleintje”, maar inmiddels tellen we
circa 12.000 bij de Nederlandse Rugby Bond geregistreerde spelers. Zoals bij elke sport
hebben we daarnaast ook een passief ledenbestand dat geschat wordt op circa 3000 mensen,
die vooral bij de verenigingen bekend zijn. Rugby wordt in Nederland gespeeld sinds
1870. Een reguliere competitie bestond echter nog niet in die tijd. Daarvan is pas sprake
sinds de twintiger jaren. De Nederlandse Rugby Bond is opgericht op 1 oktober 1932
en viert in 2012 zijn 80 jarig bestaan. Er zijn momenteel 86 verenigingen aangesloten bij
de Bond. De oudste vereniging is de Delftse Studenten Rugby Club (DSRC), die in 1918 is
opgericht en die volgend jaar haar 95-jarig jubileum gaat vieren. Rugby kent een redelijke
populariteit onder de studenten. Elke zichzelf respecterende
universiteit heeft een vereniging. In Nederland zijn er clubs die
uitsluitend studentenleden hebben, echter de meeste clubs zijn
een combinatie van “burgers” en studenten.
Nu de grondleggers van de “Rugby-expansie” van jaren zeventig
zich meer en meer uit de actieve sportbeoefening terugtrekken,
komt deze grote groep beschikbaar voor het bestuurlijke kader
en dient een tweede golf spelers zich aan. Ter ondersteuning
van beide is in Amsterdam een Nationaal Rugby Centrum gebouwd, dat in september 1997 in gebruik is genomen. In dit
centrum worden de belangrijke nationale en internationale
rugbyevenementen georganiseerd. In 1998 zijn hier de Wereldkampioenschappen Rugby voor Vrouwen (WRWC 98) gehouden
en in 2007 het EK voor damesteams.
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Regels

Rugby in het kort
Rugby is in de wereld één van de meest beoefende sporten. Zelfs in landen kleiner of onbekender
dan Nederland wordt rugby gespeeld. Vooral door de sportiviteit in combinatie met de lichamelijke inspanning is deze sport enorm geliefd. Het rugbyspel is eigenlijk gebaseerd op simpel landje
veroveren. Twee ploegen moeten onder leiding van een scheidsrechter proberen de ovale bal achter
de achterlijn van de tegenstander op de grond te drukken.
Het rugbyspel wordt gespeeld door twee teams van vijftien spelers: acht voorwaartsen en zeven
driekwarten. De voorwaartsen proberen de bal te veroveren en de driekwarten zorgen voor
terreinwinst. De duur van de wedstrijd is tweemaal 40 minuten. Doel van het spel is try’s en
kickgoals te scoren. Een try wordt gescoord door de speler die de bal achter de doellijn van de
tegenpartij op de grond drukt. Een try levert vijf punten op en men verwerft hiermee het recht
op het nemen van een conversie, een schot tussen de palen. Als het lukt om de bal tussen de twee
palen en over de dwarslat te kicken, levert dat twee extra punten op.
Ook kan er een dropgoal of penaltygoal gescoord worden. Tijdens het spel moet een speler de
bal vanuit de handen op de grond laten stuiten, voordat hij de bal door de palen mag schieten.
Zo’n dropgoal levert drie punten op.

De 10 belangrijkste Rugbyregels
1. De spelers mogen rennen met de bal in de handen.
Schijnbewegingen en snelheid zijn je wapens.
2. De bal mag alleen naar achteren worden gegooid.
De ovale vorm vereist de juiste passtechniek.
3. De speler met de bal mag getackeld worden.
Dat mag overigens alleen met de schouder én armen.
4. Lichte overtredingen zoals het laten vallen van de bal
of een pass naar voren worden bestraft met een scrum.
In de scrum staan van elk team 8 voorwaartsen in een
vaste formatie tegen over elkaar. De twee groepen strijden
om de bal die in het midden van de scrum wordt ingegooid.
5. Als de bal over de zijlijn gaat, wordt een line-out geformeerd.
De bal wordt tussen twee rijen spelers, van elk team één rij, ingegooid.
6. Zware overtredingen zoals het praten tegen de scheidsrechter of buitenspel worden
bestraft met een penalty. Bij een penalty moet de tegenstander 10 meter achteruit en
mag je de bal met een kick, een achterwaartse pass of een scrum in het spel brengen.
Als je in de buurt van de palen bent, mag je ook op de palen proberen te schieten.
Gaat de bal tussen de palen door dan levert dat drie punten op.
7. Buitenspel: Zolang men achter de bal blijft, staat men niet buitenspel.
8. Niet alleen bij een tackel doe je leuke contacten op. Ook bij een maul of ruck maak je contact.
Je botst met de bal in je armen tegen een speler en draait je lichaam in. Je wacht op hulp van
een maatje als de tegenstander je vastpakt. Soms krijg je een kluwen van spelers die duwen
en trekken om de bal te krijgen. Als de bal in dezelfde situatie op de grond komt, gaat de
maul over in een ruck.
9. Je mag de bal schoppen. Dat kan handig zijn als een verdedigende of als een tactische
aanvallende actie. Maar uiteraard leidt het meestal tot balverlies.
10. Behandel de tegenstander en de scheidsrechter met respect!
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