
   

     Nieuwsbrief 16; A.R.U.F.C. mei 2022  

    Voorzitterswoordje 

 

Beste leden, sponsoren, vrijwilligers en een ieder die de Alkmaarse RUFC een goed hart 

toedraagt, 

 

De competitie is bijna ten einde en voor zowel het 1e als de dames staat er voor zondag 29 

mei nog een wedstrijd op het program. Het 2e, uiteraard in combinatie met Haarlem en de 

Hawks, heeft zondag 22 mei hun laatste competitiewedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd tegen 

het cluster Purple Panthers 2 werd winnend afgesloten. Ikzelf heb dit niet kunnen 

aanschouwen want ik heb er voor gekozen om bij onze “Scoring Machine” De Foeste Moiden 

te gaan kijken. Zij moesten deze zondag thuis bij West Friesland aantreden tegen het altijd 

lastige Greate Tryn. En onze dames maakten hun reputatie wederom meer dan waar, de 

Leeuwardse dames werden op deze zonnige zondagmiddag met een 69 – 10 volledig weg 

gespeeld. Hiermee werd en is de 2e positie in de degradatie poule veiliggesteld en kan de 

tegenstander van aankomende week, Groot Mokum die op de 3e positie staat, onze Moidjes 

niet meer inhalen.  

 

Het 2e is door de winst op de Purple Panthers als 3e geëindigd in de Plate Poule van de 4e 

klasse. Ik denk dat als we in de combinatie blijven spelen en we dus wat meer op elkaar 

ingespeeld raken we er volgend jaar wederom een mooi seizoen van kunnen maken en we 

moeten trachten uit te komen in de Cup Poule. Heren ga ervoor! 

 

Het 1e is wel een ander verhaal. Zaterdag 21 mei stond de zaterdag wedstrijd tegen 

Spakenburg op het program. Met een volgeladen bus werd er die kant op gereisd. Het was 

echter wel de zoveelste keer op rij dat onze trainers Walter en Gary met een tekort aan spelers 

aan moesten treden tegen de tegenstander. Ditmaal was het onze Groene Slager Hans die met 

een noodgang achter de touringcar is aangereden om de 14e man te zijn. Het sportieve maar 

ook zeker gehavende Spakenburg leverde ons de resterende 15e man en zo werd er evengoed 

een uiterst attractieve maar ook sportieve en harde pot neergezet die uiteindelijk met 33 – 22 

werd verloren. De derde helft alsmede de busreis terug waren uiteraard wel weer 

legendarisch.  

 

Voor wat betreft aantallen weet ik niet zo goed wat ik hiervan moet zeggen - laat staan wat ik 

ervan moet vinden. Het telkens weer te weinig spelers op trainingen maar dus ook op 

wedstrijddagen, heeft trainer Walter mede doen besluiten volgend jaar niet door te gaan bij de 



Alkmaarse RUFC dus de jacht naar een nieuwe trainer is geopend. Trainer Gary heeft de deur 

nog niet achter zich dicht getrokken maar verwacht wel een goed plan wil hij überhaupt 

doorgaan bij en met Alkmaar. 

 

Persoonlijk vind ik het ook lastig merk ik. Ik spreek veel mensen en vraag ze naar de 

toekomst van onze club en of ze nog/weer bereid zijn om te komen trainen en te gaan spelen. 

Vaak word deze vraag enthousiast en positief beantwoord. Is dit dan iemand naar zijn mond 

praten om van “het gezeur” af te zijn? Of is dit oprecht en worden op het laatste moment 

gewoon andere prioriteiten belangrijker gevonden? Ik kan het echt niet zeggen! 

 

Een schoolvoorbeeld van hoe het kan en eigenlijk van hoe het zou moeten is 1e paasdag 

jongstleden. Na een heerlijk en goedverzorgde brunch en het traditionele eieren zoeken 

traden een team van Oud en een team van Jong tegen elkaar aan op de Robonsbosweg. De 

weergoden waren ons goedgezind en er werd een ontzettend leuke pot rugby neergezet door 

de meer dan 30 (oud) leden. De nog mooiere 3e helft werd dan ook goed gevierd en ook hier 

vlogen de beloftes weer over tafel. Heren: hierbij dus wederom mijn emotionele appèl; gaat 

allen lekker op vakantie, kom pre-season terug en gooi dan met z`n allen de beuk erin. Neem 

elkaar mee en spoor elkaar zodat we het aankomende jubileum seizoen ons clubje een stap 

hoger in de richting kunnen brengen, naar de plek waar wij horen, de 1e klasse! 

 

Ook wil ik me hierbij nogmaals richten tot onze anonieme poster-plakker. Van Den Helder 

tot aan Haarlem en in alle steden en gehuchten kom je op de meest prominente maar ook op 

de meest onmogelijke plekken de “Try Rugby Alkmaar” posters tegen. Inmiddels gonzen er 

wel namen over wie deze anonieme plakker dan wel zou zijn, maar tot op heden zijn dat 

enkel maar geruchten. Dus, beste anonieme poster-plakker: hierbij wil ik nogmaals mijn 

hartelijke dank uitspreken voor hetgeen jij voor onze club aan het doen bent. Dankzij jou is er 

geen enkele inwoner van Noord Holland Noord die niet weet dat er in Alkmaar rugby wordt 

gespeeld. Aan ons de schone taak om deze mensen er nu ook van te overtuigen naar onze 

mooie vereniging te komen. 

 

Ook wil ik het nieuwe initiatief van Kenny Kolk nog even noemen. Op vrijdag 13 mei is het 

“ouderwets balletje gooien” van de grond gekomen. Er is die avond met een tiental huidige 

maar ook oud leden een leuke pot touch rugby gespeeld waarna er lekker werd nagepraat en 

ouwe koeien uit de sloot werden gehaald in de Kangoeroe. Gastheer Joop Stoop wist ons 

daarbij nog extra te verwennen met een grote schaal kaas en worst, eenieder wel bekend. Het 

is de bedoeling dat we dit initiatief ca. 6 keer per seizoen dus zo om de 4 a 5 weken gaan 

doen. De opdracht voor de aanwezige van de laatste keer is; neem allemaal een vriendje mee 

en laten we in aantallen groeien. Zodat we, samen met de deelnemers van het Walking 

Rugby, de kantine op vrijdag weer ram-vol krijgen. 

 

Een andere vrijdag die eenieder in zijn agenda mag noteren is vrijdag 26 augustus. Deze 

datum is gepland voor het houden van de Algemene ledenvergadering. Het bestuur zal ervoor 

zorgdragen dat de laatste notulen alsmede in te brengen stukken en de agenda hiervoor tijdig 

worden verstuurd. Ik zou zeggen; noteer en komt allen. 

 

Ook wil ik me nogmaals wenden tot iedereen maar dan ook iedereen die zich ook maar een 

klein beetje betrokken voelt bij onze vereniging. Het einde van het seizoen nadert en het 

regent dan ook weer afmeldingen voor zowel (jeugd) leden alsook vrijwilligers. En wij zijn 

dan ook weer naarstig op zoek naar allerhande vrijwilligers. Of het nu gaat om het deelnemen 

aan een commissie, het draaien van een bardienst, het begeleiden van een team of het trainen 



van de jeugd. Alle handen zijn nodig en daarom dus ook meer dan welkom. Informeer bij 

mij, bij Joop of bij andere bestuursleden waar vraag naar is en waar je eventueel bij zou 

kunnen springen. Op dit moment worden er teveel taken gedragen door te weinig mensen en 

dat is verre van wenselijk. Het zijn juist de vele schouders die het werk licht maken. Dus 

nogmaals: vraag je niet af wat de club voor jou kan doen maar vooral wat jij voor de club zou 

kunnen doen! 

 

Als laatste wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan de vrijwilligers en omstanders die op 

zondag 24 april door ontzettend adequaat handelen het leven hebben gered van een speler van 

Castricum die op het veld een hartstilstand kreeg. Deze bizarre ervaring werd door alle op het 

veld aanwezige spelers en omstanders gade geslagen. Door correct en adequaat handelen is 

deze jongen in stabiele toestand door een ambulance van het veld afgevoerd en maakt hij het 

nu naar omstandigheden goed. Ino Kouwenhoven, Erna Zwaan en iedereen die hierin zijn 

steentje heeft bijgedragen CHAPEAU en een tien met griffel voor jullie allemaal. Blij en trots 

dat jullie gehandeld hebben zoals jullie dat hebben gedaan. Ook wil ik nog even onder de 

aandacht brengen dat mochten er mensen zijn die dit hebben gezien en als traumatiserend 

hebben ervaren of er gewoonweg nog eens over willen praten zijn onze vertrouwens personen 

hier altijd beschikbaar voor.  

 

Rest het mij alleen nog om jullie allemaal een mooie vakantie te wensen. Misschien dat we 

elkaar nog tegenkomen op of rond het veld en anders tot in augustus. 

 

                                          
Met ovale groet, Pook van Berkel (interim) voorzitter Alkmaarse Rugby UFC 
  
pook_arufc@outlook.com    06-21330311 

 

              
Nabespreking Oude Kaas vs Jong Belegen; Pasen zondag 17 april 
 

mailto:pook_arufc@outlook.com


  Van de Evenementen Commissie: 
 

Na 3 jaar was het eindelijk weer zover: samen Pasen vieren bij de Alkmaarse Rugby club!                  

We begonnen de dag met een heerlijke en zeer uitgebreide paasbrunch. Daarna hebben de kinderen 

onder leiding van Bugs Bunny paaseieren gezocht en natuurlijk gevonden.    

           

Er werd ook een wedstrijd gespeeld: Oud tegen Jong. Het werd een enerverende wedstrijd waarbij 

Jong uiteindelijk de overwinning pakte. Vaste prik is ook de Paasloterij. Er waren veel prijzen 

beschikbaar gesteld en daar willen wij onze sponsoren heel erg voor bedanken. We sloten af met 

een gezellige derde helft in de zon die ons de hele dag al zo gunstig gezind was.                                 

Het was een ouderwetse topdag en wat geweldig dat er zoveel mensen aanwezig waren.   

Ons volgende evenement is de Vrijwilligers Barbecue. Deze is op zaterdag 25 juni. Hopelijk zit het 

weer net zo mee als op 1e paasdag. En wie wordt er deze dag benoemd tot Vrijwilliger van het Jaar? 

De uitnodiging voor de barbecue zullen de genodigden binnenkort ontvangen.

 

Tot slot nog even over de Evenementen Commissie. Anouk Koning is onlangs gestopt en richt zich nu 

op bestuurlijke zaken. Bedankt voor je bijdrage, Anouk! Maar we hebben ook een nieuw lid en dat is, 

last but not least, Justin Harding. Van harte welkom, Justin. Wil jij je ook aansluiten bij de 

Evenementen Commissie of heb je een voorstel voor een evenement dan kun je dat altijd aangeven 

bij een van de onderstaanden. 

Graag tot het volgende evenement!!   Dan, Sascha, Justin, Ingrid, Joop en Michelle  

 



 



        

STEUN ONZE CLUB DOOR BOODSCHAPPEN 

TE DOEN BIJ VOMAR 
Spek eenvoudig én geheel kosteloos onze clubkas door boodschappen te doen bij Vomar:                     

dit kan nu heel eenvoudig met Club is Koning.  

Meld je aan via onderstaande stappen en spaar mee!  

1. Download de Vomar-app en maak hierin een digitale Klant-is-Koning kaart aan. Wil je liever 
een fysieke kaart? Deze kun je gratis meenemen bij jouw Vomar. 

2. Koppel vervolgens je kaart aan de club met onze unieke clubcode: UFAL2021 
3. Laat altijd je kaart of app scannen bij je boodschappen. Je spaart automatisch mee! 
4. Vomar maakt ieder kwartaal 0.5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen 

besteden over naar onze club. 
Kortom, het is in een mum van tijd geregeld en kost jou helemaal niets extra. 

Koppel dus snel je kaart en spek onze clubkas! 

 Kijk voor meer informatie over clubsparen op www.vomar.nl/cik 

En de actie begint langzaam vorm te krijgen en iets leuks te betekenen. 

    1ste kwartaal € 26,= 

    2de kwartaal € 46,= 

    3de kwartaal  € 56,= 

Ga zo door leden, probeer nog meer mensen te motiveren; buren, familie, vrienden, collega’s,etc. 

Ze hoeven zich slechts eenmaal digitaal aan te melden. Het kost niets, ja een minimale inspanning 

om je in te schrijven, en de club wordt gesponsord.                         

http://www.vomar.nl/cik


 

 

Gezocht: Versterking M/V 

                             

      Technische Commissie 

 

               Alkmaarse Rugby Club 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Een groeiende rugbyclub met meerdere teams, verdeeld over leeftijdscategorieën. We zijn een 

rugbyclub waar elke (aanstaande) rugbyspeler welkom is en we hechten waarde aan de 

rugbycultuur. 

ONS DOEL: 

Alle teams van de Alkmaarse Rugby Club op een zo hoog mogelijk niveau rugby laten spelen in de 

landelijke competitie. En de jongste categorieën op de regionale verzameldagen. 

HET ANTWOORD: 

Dat ben jij. Jij bent die ervaren* coach, trainer of teammanager die de verbreding van onze 

Technische Commissie is. Deze taak is voor jou natuurlijk een ‘eitje’, want jij bent iemand die een 

bijdrage levert aan, en evt. het voortouw neemt bij het sturen van, de Technische Commissie. Op 

alle niveaus draag jij zodoende bij aan de verdere ontwikkeling van onze mooie sport in de regio 

Alkmaar e.o. 

JE WERKMATERIAAL: 

- 2 Senioren Herenteams (3e & 4e Klasse) 
- 1 Senioren Damesteam (2e Klasse) clusterteam met Hoorn & Schagen 
- Jeugdcategorieën:          Colts (Shield) clusterteam met Hoorn 

                                            Junioren (Ribbon) clusterteam met Hoorn 

   Cubs (Shield) clusterteam met Schagen 

                                           Turven, Benjamins & Mini’s volledige teams op verzameldagen 

*ervaring vanuit de rugby zou mooi zijn, maar is zeker geen vereiste!  

Ook gegadigden vanuit andere sporten zien we graag verschijnen. 

Zet jij je mannelijke of vrouwelijke schouders graag eronder om ons doel te verwezelijken? 

        Mail dan naar: info@alkmaarserugby.nl 

mailto:info@alkmaarserugby.nl


 

         



 
     Mini’s op het Lustrum Paastoernooi in Haarlem; zaterdag 16 april 

 
 
 

Trainingen seizoen ‘21/’22 

Guppen/Turven Dinsdag & Donderdag 18.00 – 19.00 uur                         

Benjamins  Dinsdag & Donderdag 18.30 – 19.30 uur                               

Mini’s   Dinsdag & Donderdag 18.15 – 19.45 uur 

Cubs   Dinsdag & Donderdag 18.30 – 19.30 uur                             

Junioren  Dinsdag & Donderdag 18.30 – 19.30 uur                                  

Colts   Dinsdag & Donderdag 18.30 – 19.30 uur                                 

Heren   Dinsdag & Donderdag 19.30 – 21.00 uur                                                           

Dames   Dinsdag & Donderdag 19.30 – 21.00 uur                                 

Cubs, Junioren en Dames trainen ook samen met hun clusterpartners                                 

(nadere info hieromtrent bij de trainers/begeleiding) 

In principe blijven de trainingstijden in het nieuwe seizoen ongewijzigd.                          

Nadere info in de volgende Nieuwsbrief, de 1ste in het seizoen ‘22/’23 

 



Cubs Shield poule A, 3e fase  26 Mai 2022 

# Team GW W V G Pnt 

1 CL Hawks/Houtsche CU 1 10 10 0 0 50 

2 CL Haarlem/Smugglers CU 2 10 6 3 1 27 

3 CL Alkmaar/West-Friesland CU 1 10 5 5 0 23 

4 HRC CU 3 10 3 7 0 16 

5 CL RC Den Helder/Rush CU 1 10 3 7 0 15 

6 RC DIOK CU 2 10 2 7 1 11 

 

Junioren Ribbon poule A, 3e fase 26 Mai 2022 

# Team GW W V G Pnt 

1 Amstelveense RC JU 2 8 7 1 0 34 

2 CL RC Den Helder/Rush JU 1 8 4 4 0 21 

3 CL West-Friesland/Alkmaar JU 1 8 4 4 0 20 

4 CL Haarlem/Smugglers JU 2 8 4 4 0 17 

5 RC The Bassets JU 1 8 1 7 0 5 

 

Colts Shield poule A, 3e fase  26 Mai 2022 

# Team GW W V G Pnt GW GT +/- 

1 RC The Bassets CO 1 8 6 2 0 29 347 152 195 

2 CL Twente CO 1 8 5 3 0 26 310 179 131 

3 CL Noord CO 1 8 3 4 1 18 247 290 -43 

4 CL Hawks/Houtsche CO 1 8 3 4 1 16 201 272 -71 

5 CL Noord West CO 1 8 2 6 0 9 183 395 -212 

 

2e klasse Dames Degradatiepoule, 2e fase 26 Mai 2022 

# Team GW W V G Pnt GW GT +/- 

1 LSRG D1 10 9 1 0 45 688 119 569 

2 CL De Foeste Moiden D1 9 6 3 0 28 318 317 1 

3 CL Delftse Dames D1 10 5 5 0 22 219 379 -160 

4 CL Groot Mokum D1 9 4 5 0 20 243 293 -50 

5 RRC D1 8 2 6 0 11 265 307 -42 

6 CL Greate Tryn D1 8 1 7 0 6 124 442 -318 

 

 

 

 



4e klasse Heren Noord-West Plate, 2e fase 26 Mai 2022 

# Team GW W V G Pnt GW GT +/- 

1 RC The Smugglers 1 5 5 0 0 23 157 101 56 

2 A.S.R.V. Ascrum 5 6 3 3 0 20 164 107 57 

3 CL Alkmaar/Hawks/Haarlem 2 6 2 4 0 14 146 194 -48 

4 CL Purple Panthers 2 5 1 4 0 11 114 179 -65 

5 URC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-03-2022 | URC 5 heeft zich teruggetrokken uit de competitie 

 

     Cluster Alkmaar 2/Hawks/Haarlem 4 vs Purple Panthers; zondag 22 mei 

 

 
3e klasse Heren Noord-West Cup, 2e fase 26 Mai 2022 

# Team GW W V G Pnt GW GT +/- 

1 RC Bulldogs 1 9 8 1 0 41 279 124 155 

2 RC Spakenburg 1 9 5 4 0 27 207 181 26 

3 RFC Haarlem 2 9 4 5 0 23 224 183 41 

4 Cas RC Driede 9 4 5 0 20 231 243 -12 

5 RC 't Gooi 3 9 3 5 1 17 155 265 -110 

6 Alkmaarse R.U.F.C. 1 9 2 6 1 12 142 242 -100 

 

 



                      Wij doen mee met OnzeClubwinkel! 
     

Een superleuke manier om onze club te sponsoren. 

Doe voortaan je internetaankopen zoals je gewend bent, maar dan met één klik extra 

via www.onzeclubwinkel.nl (vind meer dan 400 webshops) en je sponsort met iedere 

internetaankoop automatisch en ongemerkt onze club! 

Vooral nu met de feestdagen in aantocht, wordt er veel on-line besteld. 

Dus een gemist kans als je dit niet doet en het is heel eenvoudig. 

                                                                              Hoe meer mensen ons steunen hoe beter voor onze club! 

  

         
 
 

 

Laatste ontwikkelingen en wijzigingen staan altijd in de agenda op de site:                                

https://www.alkmaarserugby.nl/informatie/agenda/ 

                 

http://www.onzeclubwinkel.nl/?fbclid=IwAR03ZZ1WXbddqrXrJjK7RD_CF41FWuQBF7daJnTMWsBV2UHLmSOtNMtBxKg
https://www.alkmaarserugby.nl/informatie/agenda/

