
   

     Nieuwsbrief 20; A.R.U.F.C. februari 2023  

    Voorzitterswoordje 

Beste leden, sponsoren, vrijwilligers en een ieder die de Alkmaarse R.U.F.C. een goed hart 

toedraagt, 

 

Inmiddels is februari alweer voor meer dan de helft gepasseerd en hoeft niemand zich meer 

zorgen te maken of de te gehoopte Valentijns-post wel of niet ontvangen gaat worden. Wat 

zeker niet minder belangrijk is; het is 2023, het jaar dat onze geliefde vereniging zijn 50e 

verjaardag gaat vieren. Inmiddels is de jubileumcommissie druk bezig gestalte te geven aan 

hoe ons jubileumweekend van vrijdag 13 oktober tot zondag 15 oktober er precies uit moet 

gaan zien. De jubileum kledinglijn is gelanceerd en de bestellingen druppelen hiervoor dan 

ook mooi binnen. Ik heb begrepen dat de eerste leveringen hiervan begin maart gedaan 

worden en je kunt dan de bestelde artikelen ophalen in de Kangeroe. Als voorzitter heb ik 

uiteraard mazzel: het vest, de polo en de rugtas heb ik al in mijn bezit. Supertof en ontzettend 

sterk logo met de Skyline van karakteristieke panden van het mooie Alkmaar subtiel 

aangevuld met de grote staanders van ons rugbyveld. (zie hieronder) 

 
Jeanet van Berkel nogmaals veel dank voor al je inspanningen die je hebt gedaan om dit 

krachtige logo vorm te geven. Voor wie nog niet besteld heeft of voor wie niet weet hoe er 

besteld moet worden verwijs ik u naar deze link: https://arufc50jaar.jouwweb.nl/. Hier kan 

uitgezocht en besteld worden. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u een Tikkie en na 

het betalen daarvan word de bestelling in productie genomen. Het streven is dan binnen twee 

weken de bestelde goederen te leveren. Ik wil benadrukken dat de volledige winst van de 

actie ten bate is van het jubileum. Het streven is in ieder geval om meer dan 150 items te 

verkopen om zo de jubileum-pot goed te kunnen spekken. 

 

Voor wat betreft het spekken van diezelfde jubileum-pot zijn we ook gestart actief bestaande 

en alsook nieuwe sponsoren te benaderen om te zien wie er bereidwillig is om een donatie te 

doen voor ons jubileumweekend. Er is door de jubileumcommissie een vijftal pakketten 

bedacht zie hieronder. 

https://arufc50jaar.jouwweb.nl/


 
Inmiddels zijn er door meerdere bedrijven en instanties positieve reacties op gekomen en kan 

de jubileumcommissie gaan beginnen met het uitsturen van de facturen. Het is niet uit te 

sluiten dat we hierin aan sponsoren voorbij gegaan zijn waar wij domweg niet aan hebben 

gedacht of waarvan we niet hebben geweten dat er interesse zou zijn in een eventuele 

sponsoring of bijdrage voor het 50 jarig bestaan. Dus hierbij nog een extra oproep: ben je 

iemand of ken je iemand met een bedrijf die geïnteresseerd is in sponsoring neem dan contact 

op met Anouk Koning via jubileum_arufc@outlook.com of anders met ondergetekende via 

pook_arufc@outlook.com. Mocht u hierin andere wensen of gedachten hebben, dan zijn die 

uiteraard ook bespreekbaar.  

Ook zijn er privé personen die ons hebben benaderd en een pakket hebben afgenomen. Een 

van de prominenten hierin is captain van het eerste die samen met zijn gade Julia ook bereid 

zijn de club te ondersteunen. Dylan en Julia grote klasse! Dus vind je het leuk om met je 

partner, een vriend, een vriendengroep of bedenk het maar de club een hart onder de riem te 

steken neem alsjeblieft contact met ons op. Kort gezegd; de bulk maakt de marge. En bouwt 

een mooi jubileumfeest. 

 

Een andere manier van werving ligt in de handen van de Evenementen Commissie die in 

ieder geval terug kunnen kijken op een ontzettend geslaagde Pub Quiz op zaterdagavond 14 

januari. Een goed gevulde Kangeroe zorgde ervoor dat er een negental aan dit evenement 

konden meedoen die als vanouds weer goed in elkaar gezet was door gastheer Simon Blaauw.  

Als beste kwam het geïmproviseerde team van Asmara Groen en Arie van Ringelesteyn uit 

de verf met op een mooie tweede plaats vriendjes Richard Tros, Jelle Molenaar en ikzelf 

onder de pakkende naam “Lang en Lelijk”: nooit gewoon dat ik mezelf zou kunnen verkopen 

als lang! In ieder geval heeft de Evenementen Commissie voor 18 maart een casinoavond in 

petto waar wederom leuke prijzen te verdienen zijn. Ik zou zeggen: komt allen.  

 

Op zaterdag 11 februari is de wedstrijd van het eerste gecanceld wegens personele 

problemen. Dit was extra jammer, mede omdat hoofdsponsor Alex Zörner van Vlieg 

Bedrijfsverzekeringen deze wedstrijd zou komen aanschouwen. Ik hoop dat Alex gauw weer 

een gaatje in zijn agenda kan vinden om de Alkmaarse strijders ten tonele zien te treden.  

mailto:jubileum_arufc@outlook.com
mailto:pook_arufc@outlook.com


Wat op 11 februari wel is doorgegaan is het “ouderwets balletje gooien”. Er is een appgroep 

aangemaakt waar inmiddels een dikke 50 spelers en oud-spelers aan zijn toegevoegd. 

Bedoeling is om twee of drie keer per jaar met zoveel mogelijk mensen vriendschappelijk een 

balletje te gooien. Dit was de tweede keer dat we dit hebben gedaan en waren we de eerste 

keer met zijn negenen stonden we nu alweer met z`n vijftienen op het veld. Sommige hadden 

al bijna tien jaar niet meer op het veld gestaan. Dit is dan ook een leuk initiatief en ook hierbij 

dus de oproep: sluit je lekker aan. Staat je lichaam het niet meer toe om het o zo mooie ei ter 

hand te nemen kan je uiteraard ook supporteren en daarna aansluiten voor de derde helft. 

Rugbyervaring is in deze niet gewenst dus als je als ouder of geïnteresseerde graag aan wil 

sluiten mag dat uiteraard ook. De derde helft verzorgd door Joop Stoop was in ieder geval als 

vanouds.  

 

Ook wil ik iedereen erop wijzen dat de eerste twee speelronden van de 6-nations alweer zijn 

geweest en dat die alweer gezorgd hebben voor veel spektakel. Dit weekend is een rust 

weekend maar 25 februari treden de Ieren aan in en tegen Italië en gaat Engeland bij Wales 

op bezoek. Zondag nemen de Fransen het op in eigen huis tegen de Schotten (die op dit 

moment nog geen wedstrijd hebben verloren). Het zou me niet verbazen als de finale van het 

WK Rugby aanstaande november een Europees onderonsje gaat worden.  

 

Op woensdag 25 januari is er een gesprek geweest met Wethouder Joël Voordewind en 

projectleider Anouska Mosch Projectleider van gemeente Alkmaar over de plannen van het 

leegstaande belasting kantoor tegenover ons complex. In het kort zijn de plannen hiervoor dat 

gebouwen 1 en 2 (de hoge gebouwen) gaan fungeren als incheck- en doorstroomlocatie voor 

vluchtelingen. Dit zal betekenen dat hier per week in periodes van vijf dagen 250 

vluchtelingen gescreend gaan worden. Ze krijgen een medische- en een achtergrondcheck en 

worden vanaf hier dan doorgestuurd naar AZC `s over het hele land om de verdere 

procedures  

 

af te wachten. Hier moet nog wel over worden gestemd door de gemeenteraad maar bij 

goedkeuring wordt het pand verbouwd en is de wens het pand dan vierde kwartaal van 2023 

gebruiksklaar te hebben. Het zou dan zomaar zo kunnen zijn dat de gemeente dit voor 7 jaar 

zou willen volhouden. Dit is in ieder geval de rek die de gemeente heeft met betrekking tot de 

tijdelijke vergunningswijziging op het pand. Gebouw 3 zou vanaf Q4 dit jaar dan gaan 

fungeren als opvang voor statushouders. Deze statushouders, totaal 450 mensen, zitten op dit 

moment in Hoefplan maar worden dan verplaatst naar de Robonsbosweg.  

Op 6 februari is hier ook een informatieavond over geweest in de Vrijheidskerk aan de 

Meindert Hobbemalaan in Alkmaar. Joop heeft deze avond bijgewoond en ook in de 

plaatselijke media is hier wel het een en ander over gesproken. We houden jullie uiteraard op 

de hoogte van de ontwikkelingen van deze plannen.  

 

Uiteraard is er ook nog gewoon gerugbyd en wordt er lekker getraind. Daarover de volgende 

nieuwsbrief meer. 

Voor nu tot ziens op of rond het complex aan de Robonsbosweg of waar anders we elkaar 

nog kunnen treffen! 

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

 

mailto:pook_arufc@outlook.com


Kledinglijn Jubileum 
 

Vanaf nu te bestellen! Kijk op: https://arufc50jaar.jouwweb.nl/ en bestel de vrije tijds kleding van 
jouw keuze!  
Bestellen gaat via het contact formulier. Noteer in het bericht je telefoonnummer, het product en 
productnummer dat in de beschrijving staat van het product dat je wilt bestellen, of het dames, 
heren of een kinder item betreft en de natuurlijk de maat. Je ontvangt dan een bevestiging en een 
tikkie. Zodra deze betaald is wordt je bestelling in behandeling genomen. (Bestellen via de 
winkelwagen is nog niet mogelijk).  

 
 
 
 
  

https://arufc50jaar.jouwweb.nl/


 
 



        

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. 

Start 2021: 4de kwartaal € 26,=     Totaal in 2022: € 194,67  1ste kwartaal in 2023: € 59,27 

               Dat brengt het totaal op: € 279,94 !! 

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


Six Nations met de Mini’s  
 
Zaterdag 4 februari ontvingen voorzitter Pook van Berkel en secretaris Anouk Koning het voltallige 
mini-team en hun trainers en begeleider thuis voor een middag en avond rugby kijken. 
Onder luide toejuichingen werden de wedstrijden tussen Wales - Ierland en Engeland – Schotland 
bekeken. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Uiteraard werden de wedstrijden druk geëvalueerd en gaven de trainers aan hoe de mini’s hun spel 
verder kunnen verbeteren. Na een lekkere BBQ maaltijd en het laatste fluitsignaal was het tijd om 
weer huiswaarts te gaan. Mooie wedstrijden gezien, weer een ervaring rijker en verder gebouwd aan 
de teamspirit en saamhorigheid van dit leuke, enthousiaste team! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Benjamins Nieuws: 

Vandaag hebben we bij de Benjamins voor het eerst onze wekelijkse wisseltrofee van speler van de 
week uitgegeven. 
Hij is gewonnen door ons tackelmonster Boris Neele. 
Boris mag deze trofee bij zich houden tot de volgende verzameldag dan kan iemand anders hem 
weer winnen. 
Je kan deze trofee winnen door op de training een punt te krijgen van je trainer. 
Een punt op de training kan je verdienen door goed mee te doen. Door het tonen van inzet en niet 
gelijk op te geven als we iets nieuws doen. maar vooral door wat we getraind hebben in een 
oefenpotje te laten zien. 
De trainers kiezen dan elk 1 speler die dat op de training verdiend. 
Op de verzameldag heb je dan 1 punt voorsprong op de rest. Want dan leggen we de ouders uit 
waar we op getraind hebben. Deze week was het oplopen en laag tackelen en moeten zij allemaal 
een speler kiezen die daar in uitblinkt maar niet hun eigen kind.+ dan de stemmen van de trainers op 
de wedstrijd. en daar komt een score uit.  
Die deze keer voor Boris heel goed uitpakte nl met 5 punten duidelijk gewonnen had. 
Boris gefeliciteerd 

 

 

 



Afgelopen weekend hebben onze Turven en Benjamins meegedaan aan het Beach Rugby Toernooi in 
Aalsmeer. Het was een groot feest! Er waren in totaal 27 teams aanwezig,                                              
12 Turven- en 15 Benjaminsteams.  
De Turven hebben geweldig gespeeld en stonden aan het eind van de eerste poule fase zowaar 
bovenaan. Uiteindelijk zijn ze na nog twee zware wedstrijden in de cup poule als 3de geëindigd. Een 
prachtig resultaat!  
De Benjamins moesten in de poule fase even goed wakker geschud worden. Daarna kwamen ze 
goed op gang. Hierdoor hebben ze een prachtige 4de plaats (met trofee) in de wacht kunnen slepen. 

 Daarnaast is ook de speler van de week trofee bij de Benjamins weer 
uitgedeeld. In navolging van Boris en Thijs was het deze week Ties die met een score van 5 de trofee 
in ontvangst mocht nemen! 

 



 

Evenementen Nieuws: 

‘Even de spieren tussen de oren een workout geven’ 

Zaterdag 14 januari was het weer zover een pub quiz onder de vakkundige leiding van Simon 

Blaauw, een kans om rugby fanaten en supporters van Alkmaar URFC te laten zien dat ze niet alleen 

spierbundels hebben, maar ook een knappe stel hersens. 

De avond begon al met een flinke bui waardoor de verwarming gevuld wordt met sokken, schoenen 

en jassen, zelfs verzoek gehad om sokken in de magnetron te plaatsen! ondanks het weer was de 

opkomst geweldig liefs 39 deelnemers klaar voor de strijd.  

Eenmaal begonnen was de sfeer metteengoed met discussies over de geldigheid van de antwoorden 

en gebruikelijke noemen wij het aanmoedigen van de tegenstanders!! 

En zoals altijd bij een quiz waar jullie elkaars huiswerk moeten controleren waren er vriendelijke 

discussies over een puntje hier en een puntje daar. 

En bijna meteen stond een team aan kop “the team managers” een dark horse te noemen omdat ze 

10 minuten voor het begin van de quiz waren gevormd. Er waren een paar merkwaardig prestaties in 

de avond b.v.d. in de picture ronde wist een team 0 punten te scoren ondanks het aanwezigheid van 

deze man! 

 

In het teamgeest dat wij allemaal kennen van de prachtige sport dat is rugby wordt er antwoorden 

gedeeld onder de teams en in oren gefluisterd. 

Een paar uren, bieren en discussies later was het zover de uitslag! 

1ste Prijs: De Teammanagers (Arie & Asmara) 

2de Prijs: Lang & Lelijk (Richard, Jelle & Pook) 

3de Prijs: Exeqo: Alkmaars Finest (Jos, Lars, Eef, Stef & Gerrie) 

                          The Old Blacks (Ino, Rob, Rick & Remko) 

Poedelprijs: De Gebroeders Einstein (Ed, Richard & Rob) 

 

Kortom een super gezellige avond met hoop lol, gelach, gezelligheid en zeker voor herhaling 

vatbaar!  

           J. H. 

 



 

Vrolijk Pasen 
Zondag 9 April in de Kangeroe 

11.00 uur : Paasbrunch. 

13.00 uur : Eieren zoeken o.l.v. Bugs Bunny. 

14.00 uur : Wedstrijd Oude Kaas vs Jong Belegen. 

Na de wedstrijd een gezellige 3e helft en een hele 

mooie paasloterij. 

Opgave voor de brunch voor 2-4-2023   bij Joop via     

joop.stoop@planet.nl of via 06-10753032. 

Kosten voor de brunch: € 10,00 per persoon, t/m 12 jaar slechts € 5,00 

Raad het aantal eitjes in de vaas en win een leuke prijs.  

Met de paasbrunch 9 april maken wij de winnaars bekend! 

 

mailto:joop.stoop@planet.nl


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 18 maart 2023 organiseert de Evenementen 

Commissie een spetterende casino avond! 

Voor €10,- krijg je €250,- aan speelgeld en kun je los op de 

roulette-, blackjack- en pokertafel. Doe mee en maak kans op 

een geweldige prijs!  

Inschrijven is vereist en kan via joop.stoop@planet.nl of op de 

inschrijflijst in de kantine 

mailto:joop.stoop@planet.nl


P.R. in IJssalon De Mient 

Ook dit jaar mochten wij, gedurende de wintermaanden, als de IJssalon gesloten is, gebruik maken 

van de etalage om onze vereniging te promoten. Een prachtige locatie, midden in de binnenstad aan 

de Mient. Afgelopen week is de etalage weer leeg gemaakt, want zaterdag 25 februari gaat de 

IJssalon weer in gebruik en start het verkoopseizoen.   

Hartelijk dank Fam. Bruinenberg dat we elk jaar van deze ruimte gebruik mogen maken; Top!!         

En veel succes en een hele mooie zomer met prachtige omzetresultaten.  

 

Trainingen seizoen ‘22/’23 

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 20.00 – 21.30 uur                            

Walking Rugby                     Donderdag 19.30 – 20.30 uur    

Cubs, Junioren, Colts en Dames trainen ook samen met hun clusterpartners                                       

(nadere info hieromtrent bij de trainers/begeleiding) 

 



Cubs Bowl Poule C - 3e fase          22 februari 2023 

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

1 AAC/Amsterdam CU 1 3 3 0 0 14 84 34 50 

2 CL Alkmaar/Den Helder CU 1 3 2 1 0 10 89 51 38 

3 CL WaZa CU 1 3 2 1 0 8 90 96 -6 

4 CL Hawks/Houtsche CU 1 3 1 2 0 6 80 66 14 

5 RFC Gouda CU 1 3 1 2 0 4 54 100 -46 

6 Voorburgse RC CU 1 3 0 3 0 0 32 82 -50 

 

Junioren Shield Poule B - 3e fase   22 februari 2023 

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

1 CL Mokum Rugby JU 1 2 2 0 0 10 162 0 162 

2 RFC Haarlem JU 2 2 2 0 0 10 117 19 98 

3 CL ZaWa JU 1 2 1 1 0 5 95 67 28 

4 CL Den Helder/Rush JU 1 3 1 2 0 5 60 148 -88 

5 CL West-Friesland/Alkmaar JU 1 3 0 3 0 0 34 234 -200 

 

Colts Shield Poule A - 3e fase    22 februari 2023 

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

1 CL Kop van Noord-Holland CO 1 2 2 0 0 10 205 31 174 

2 CL Bassets/Hawks CO 1 3 2 1 0 10 91 38 53 

3 CL Zwolle/Twente CO 1 2 1 1 0 5 70 29 41 

4 CL Fryslân CO 1 3 1 2 0 4 69 226 -157 

5 CL URC/Pink Panthers CO 2 2 0 2 0 0 7 118 -111 

 

2e klasse Dames - 2e fase | Degradatiepoule 
    22 februari 2023 

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

1 RRC Rotterdames D1 3 2 1 0 11 97 35 62 

2 CL De Foeste Moiden D1 3 2 1 0 11 115 54 61 

3 CL SOP D1 4 2 2 0 10 86 108 -22 

4 CL Delftse Dames D1 3 2 1 0 8 46 86 -40 

5 CL Eindhoven Lions D1 3 0 3 0 0 44 105 -61 

 

 

 



4e klasse Heren NoordWest - 2e fase | Plate                                                                         
22 februari 2023 

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

1 RC Hilversum 3 4 3 1 0 19 181 77 104 

2 RC 't Gooi Fier 3 2 1 0 12 69 71 -2 

3 USRS 4 3 1 2 0 9 95 67 28 

4 CL Alkmaar/Hawks/Waterland 2 3 1 2 0 7 84 137 -53 

5 CL Eemland/Pigs 3 3 1 2 0 7 65 142 -77 

 

3e klasse Heren NoordWest - 2e fase | Cup                                                                                  
22 februari 2023 

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

1 RC Spakenburg 1 4 4 0 0 23 164 43 121 

2 RFC Haarlem 2 4 3 1 0 19 121 86 35 

3 Cas RC Driede 3 2 1 0 13 121 36 85 

4 SRC Rush 1 4 1 3 0 6 47 158 -111 

5 Alkmaarse R.U.F.C. 1 4 1 3 0 2 44 110 -66 

6 AAC 2 3 0 3 0 -2 10 74 -64 

 

 



         

                    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/


                
    


