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    1 1 1 1  Inleiding 
De afgelopen jaren heeft RFC Gouda een grote ontwikkeling doorgemaakt in de jeugdcategorieën. 
In het seizoen 2010 - 2011 is de eerste grote golf jeugdleden uitgekomen in de categorie Senioren. 
Dit heeft gelijk tot succes geleid . Ongeslagen heeft het eerste Seniorenteam het kampioenschap van 
de derde klasse weten te bereiken, zodat het volgend seizoen uitkomt in de tweede klasse. Om dit 
succes te bestendigen en verder uit te bouwen is behoefte aan meer structuur in de technische en 
organisatorische aspecten inzake trainingen, wedstrijden en zaken in en om het veld.  

Voor u ligt het Technisch Beleidsplan 2011-2015 van RFC Gouda. Hierin zijn de ambities en de 
benodigde structuur en maatregelen beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie geschetst.  
Mede dankzij het succes van het eerste team is het ambitieniveau van RFC Gouda, ten opzichte van 
het Meerjarenplan RFC Gouda 2007-2012, naar boven bijgesteld. In hoofdstuk 3 worden de 
doelstellingen (wat willen we bereiken?) voor de planperiode 2011-2015 en de langere termijn tot 
2024 weergegeven. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt ingegaan op de vragen ‘hoe willen 
we dat bereiken?’ en ‘welke maatregelen moeten worden getroffen?’. Hoofdstuk 4 gaat in op de 
technische zaken, waarbij onderscheid is gemaakt in wedstrijden, trainingen, middelen, mensen en 
organisatie.  In de  hoofdstukken 5 en  6 komen het onderwerp communicatie respectievelijk enkele 
aspecten op en om het veld aan de orde. Her en der zijn in het beleidsplan maatregelen 
geformuleerd. Deze zijn in hoofdstuk 7 overzichtelijk samengevat. 
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    2 2 2 2  SWOT 
Aan de hand van een SWOT analyse (Strength, Weakness, Opportunities , Threats) wordt de 
huidige situatie bij RFC Gouda beschreven.    
 
Sterke punten  (Strength) Zwakke punten (Weakness) 

• Grote bereidwilligheid om zich in te zetten voor de 
vereniging 

• Groot aantal jeugdleden, waaronder veel talenten 

• Gezellige vereniging met sterke sociale binding 

• Veel waardering van ouders voor normen en waarden 

• Initiatief voor het oprichten van een damesteam  

 

• Stagnatie in doorstroming van jeugd naar senioren 

• Smalle basis technisch kader 

• Onvoldoende prioriteit voor het tweede seniorenteam 

• Onvoldoende aandacht voor Veteranen 

• Opvang nieuwe leden 

• Onduidelijke communicatielijnen 

• Onvoldoende (gekwalificeerde) scheidsrechters 

• Onvoldoende  ruimte voor opslag trainings- en 
wedstrijdmateriaal 

• Onvoldoende aandacht voor hygiëne 

Kansen (Opportunities) Bedreigingen (Threats) 

• Meer inzet van ouders van jeugdleden 

• Meer exposure i.v.m. sponsoring 

• Terugtredende spelers inzetten voor technisch kader 
en/of wedstrijdwezen 

• Aanzuigende werking door promotie 1e team naar 
tweede klasse 

• Sportmedische ondersteuning 

• Jeugd betrekken bij nevenactiviteiten 

 

• Te weinig aanwas in jongere teams om stagnatie 
doorgrpoei op te vangen 

• Verdere individualisering van de maatschappij 

• Te krappe accommodatie (veld- en kleedcapaciteit) 

• Verlies aan leden vanwege religieuze motieven 

• Bezuinigingen bij de gemeente 

• Overbelasting van het speelveld  

• Stagnerende kaderontwikkeling 
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    3 3 3 3  Doelstellingen 
In het technisch beleidsplan worden doelstellingen geformuleerd voor de lange en de middellange 
termijn.  De lange termijn, richtjaar 2024, komt overeen met de periode die een beginnend speler in 
de categorie Turven vanaf het seizoen 2011-2012 doormaakt tot en met de categorie Senioren.  De 
middellange termijn komt overeen met de planperiode van vier jaar van het technisch beleidsplan.  
Daarnaast wordt ieder jaar een seizoensplan opgesteld. Hierin worden de maatregelen beschreven 
die in dat betreffende seizoen zullen worden uitgevoerd en die stapsgewijs moeten bijdragen aan de 
gestelde doelen. 
 
Lange termijn doelstellingen 2024 
Op de lange termijn beschikt RFC Gouda over : 
• 1 Seniorenteam in de top 3 van de Eerste klasse; 
• 1 Seniorenteam in de top 3 van de Derde klasse; 
• 1 Senioren-/Veteranenteam in de Vierde klasse; 
• 1 Damesteam in de Eerste klasse dames; 
• Bij de Turven en Benjamins minimaal twee eigen teams , bij de overige jeugdcategorieën 

minimaal één eigen team. De jeugdteams draaien mee in de top van de competitie. 
 
Middellange termijn doelstellingen (planperiode 2011-2015) 
Op de middellange termijn beschikt RFC Gouda over  
• 1 Seniorenteam in de Eerste klasse; 
• 1 Seniorenteam in de Derde klasse; 
• 1 Veteranenteam dat 6 keer per jaar op vriendschappelijke basis speelt; 
• 1 Damesteam in de Tweede klasse dames; 
• Bij de Turven en Benjamins minimaal twee eigen teams, bij de overige jeugdcategorieën 

minimaal één eigen team.  
 
Op de middellange termijn heeft RFC Gouda de beschikking over een accommodatie bestaande uit: 
• een trainingsveld en een wedstrijdveld, beide van gelijke grootte; 
• een clubgebouw met vier kleedkamers annex douches; 
• een afzonderlijke scheidsrechterskleedkamer; 
• een voldoende grote opslagruimte voor wedstrijd- en trainingsmaterialen. 
 
De senioren, de dames en de afzonderlijke jeugdcategorieën beschikken over een gekwalificeerde 
trainer/coach, een tweede trainer en een teammanager.  Er is een pool van minstens 10 
scheidsrechters die kunnen worden ingezet voor het fluiten van wedstrijden in alle 
jeugdcategorieën, dames en senioren tot en met de derde klasse. Minstens één scheidsrechter is 
bevoegd om de eerste klasse te mogen fluiten.  
 
Hoewel de doelstellingen een grote prestatiedrang suggereren, blijft RFC Gouda het karakter van 
een breedtesportclub behouden. Er is plek voor iedereen, talent of geen talent, en gezelligheid is 
even belangrijk als prestatie. 
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    4 4 4 4  Technische zaken 

    4.1 4.1 4.1 4.1 Wedstrijden 

    4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1  Resultaten per leeftijdsklasse 
De doelstellingen van de club zijn te algemeen om duidelijk te maken wat er per team moet 
gebeuren in een seizoen. Daarnaast zijn de resultaatdoelstellingen met name gericht op de senioren. 
Voor de lagere teams gelden ook andere criteria. Daarbij kan het resultaat bekeken worden vanuit 
vier invalshoeken: competitief, recreatief, educatief en maatschappelijk. Deze kunnen met elkaar op 
gespannen voet staan. Het beleid zal uitspraak doen over de prioritering van deze doelstellingen, 
zodat die spanning weggenomen wordt. 
 
Competitieve doelstellingen gaan over de mate van succes die worden nagestreefd, bijvoorbeeld 1 
senioren team in de top 3 van de Eerste klasse. De clubdoelstellingen zijn voornamelijk competitief 
geformuleerd. 
 
Recreatieve doelstellingen gaan over spelplezier. Een voorbeeld van een puur recreatieve activiteit 
is het stroopwafeltournooi, dat is opgehangen aan een Gouds gebruik, maar waar geen prijs wordt 
uitgereikt.  
Recreatief kan samengaan met competitief. 
 
Educatieve doelstellingen gaan voornamelijk over de ontwikkeling van de spelers. Een keuze 
hierin is bijvoorbeeld of er puur gewerkt wordt aan skills, of dat er meer gewerkt wordt op 
spelresultaat. Andere keuze is brede ontwikkeling van de spelers of uitbouwen van de al aanwezige 
kwaliteit. Ook educatieve doelstellingen hoeven niet strijdig te zijn met andere doelstellingen. 
 
Maatschappelijke doelstellingen nemen een aparte plaats in. Sport heeft ook een belangrijke 
maatschappelijke functie. Dat is bijvoorbeeld de achterliggende reden van Brede School 
activiteiten. Het belang dat gehecht wordt aan de maatschappelijke functie heeft invloed op het 
technisch beleid en de resultaatdoelstellingen.  
Het is echter niet onderdeel van het technisch beleid, maar moet terugkomen in het algemeen club, 
of jeugdbeleid! 
 

    4.1.1.1 4.1.1.1 4.1.1.1 4.1.1.1  TBM 

De TBM heeft voornamelijk een educatieve resultaatdoelstelling. Uiteraard is het heel leuk om te 
winnen, maar dat moet niet het hoofddoel worden, maar moet het educatieve doel ondersteunen. 
 
Het is belangrijk dat er binnen de TBM zoveel mogelijk aanwas is van nieuwe spelers. Dat betekent 
dat de resultaatdoelstelling daaraan bijdraagt. Het gaat dus niet om de hoogst mogelijke kwaliteit 
van de prestatie. Iedereen moet mee kunnen doen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Turven 
Bij de Turven draait alles om de bal en het spelplezier.  
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Bij de Turven is er geen resultaatdoelstelling voor het team. 
 
Benjamins 
Bij de Benjamins moeten de resultaatdoelstellingen bijdragen aan het leren van de eerste beginselen 
van het rugbyspel. Als richtlijn wordt genomen de individuele ontwikkeling. 
 
Mini's 
Bij de Mini's wordt toegewerkt naar de overgang van TBM naar CJC. Dit betekent dat aan de 
educatieve doelstelling een competitief resultaat wordt toegevoegd. De nadruk ligt echter nog op de 
educatie. 
Als richtlijn wordt genomen dat de Mini's elk jaar deelnemen aan het NK voor Mini's. Op langere 
termijn moet deze doelstelling worden opgewaardeerd tot plaatsing in de top 10 van de Mini's. 

    4.1.1.2 4.1.1.2 4.1.1.2 4.1.1.2  CJC 

De CJC is met name gericht op de doorgroei van de teams en uiteindelijk de aansluiting bij de 
Senioren. 
Waar het bij de TBM gaat om de aanwas van nieuwe spelers moet bij CJC ook het behoud van de 
spelers centraal staan. Dat betekent dat de resultaten meer competitief moeten zijn, maar anderzijds 
een grote vrijblijvendheid moeten hebben. Dus niet alleen gaan voor die ene hoofdprijs, maar 
inzetten op het behalen van veel snel te behalen successen  
 
Cubs 
De Cubs doen voor het eerst mee aan een doorlopende competitie. Het streven voor de Cubs is om 
mee te draaien in de top van de Plate competitie. 
 
Daarnaast moeten er successen kunnen worden behaald in kleinere toernooien, zoals Sevens-, of 
Beachtoernooi. 
 
Junioren 
Ook bij de Junioren is het streven om mee te draaien in de top van de Plate competitie. 
 
Colts 
Bij de Colts moet de aansluiting gemaakt worden naar de senioren. Meedraaien in de top van de 
Plate competitie is daarom te laag gegrepen in verhouding tot de doelstelling van het Seniorenteam. 
De doelstelling van de Colts wordt daarom om mee te draaien in de Cup competitie. 
 

    4.1.1.3 4.1.1.3 4.1.1.3 4.1.1.3  Senioren 

De senioren hebben als resultaatdoelstelling de clubdoelstelling.  
 
Het tweede Seniorenteam dient tevens als kweekvijver voor het eerste team. Om de aansluiting te 
waarborgen tussen Colts, 2e team en het 1e team, mag er niet meer dan twee klassen verschil zitten 
tussen de klassen waarin het 1e en het 2e team spelen. 

    4.1.1.4 4.1.1.4 4.1.1.4 4.1.1.4  Dames 

Het damesteam is in oprichting. 
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    4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2  Seizoensplan per team 
Elk seizoen moet de resultaatdoelstelling worden vertaald in een realistische en meetbare 
doelstelling voor de diverse teams voor het betreffend seizoen. Deze seizoensdoelstelling wordt 
opgeschreven in een seizoensplan. Het seizoensplan wordt opgesteld door de trainer/coach en heeft 
een vaste opbouw. 
 
Het seizoensplan bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Resultaatdoelsteling voor het team in het betreffende seizoen 
• Daarbij horende trainingsdoelstellingen. 
• Een jaarplanning voor de trainingen in het seizoen. Hierbij wordt er in blokken van 6 of 8 

weken gewerkt om een jaarplanning van de trainingen te structureren. Er wordt dus aan het 
begin van het seizoen een globale trainingsplanning gemaakt voor het gehele seizoen! 

• Trainers, coaches en teammanagers en hun taken 
• 1e technische beoordeling van de spelers met hun individuele trainingsdoelstellingen. 

(Invullen van de spreadsheet) 
 
De trainer/coach zal binnen een maand na aanvang van het seizoen zijn seizoensplan opstellen.  De 
trainer/coach kan hierbij gebruik maken van standaarddocumenten en invulschema's voor het 
seizoensplan, zodat de tijdsbelasting voor het maken van het plan minimaal is. 
 
Maatregel 1: Opstellen van een seizoensplan per categorie door de betreffende trainer/coach.  

    4.1.3 4.1.3 4.1.3 4.1.3  Speltype en fases in ontwikkeling van een jeugdspeler 
Het speltype ligt in het verlengde van de fases van ontwikkeling. Om het speltype te kunnen spelen 
moet er gewerkt worden aan het bouwen van de rugbyspeler. Er zijn 5 fasen / niveaus, die ieder 
bedoeld zijn om inzicht te krijgen hoe een rugbyspeler zich ontwikkelt. De viif fasen/niveaus 
komen niet per definitie overeen met de leeftijdsopbouw. Volwassen spelers moeten op niveau 5 
kunnen presteren, maar kunnen op niveau 1 steken laten vallen.  

Extra aandacht verdient niveau 2. Daarin worden volgens `Jean Bidal` de meeste fouten gemaakt. 
Niveau 2 wordt vrijwel altijd overgeslagen: “that’s the big mistake” 

Fase/ Niveau 1 

• De speler probeert de bal doelgericht in het doelgebied van de tegenstander te drukken. 
• De speler leert omgaan met medespeler en tegenstander. 
• De speler vind het niet eng om op de grond te vallen. 
• De speler ontwikkelt algemene coördinatie en motoriek met en zonder bal. 
• In volgorde wordt er gewerkt aan: 

o De emotionele ontwikkeling ( 80 %) 
o De FUNdamentals. 
o De motoriek (een deel, 19 %) 
o Besteed veel aandacht aan bewegelijkheid ( SAQ ) 
o Cognitieve vaardigheden (minder 1 %) 
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Het enige wat een speler op dit niveau hoeft te weten (cognitief) is voorwaarts gaan. De actie van de 
baldrager is naar voren gericht. De baldrager heeft de vrijheid om zijn voorwaartse actie te beslissen 
en te nemen.  

De Nadruk ligt bij oefen- en spelvormen achtereenvolgens op: 
1. Speler 
2. Bal 
3. Ruimte 
4. Teamgenoot 
5. Tegenstander 
 

Fase/ Niveau 2 

Overgang van een individueel doel naar een gezamenlijk doel: “ de bal is in mijn handen. Ik boek 
geen terreinwinst meer. Ik verwacht dat mijn teamgenoten mij helpen om verder voorwaarts te 
gaan.” (cognitief). 

Als de emotionele belemmeringen in relatie tot lichamelijk contact (grond, tegenstander, 
teamgenoten) overwonnen zijn of in zekere zin mate beheerst worden, zal binnen de groep die 
balbezit heeft een structuur ontstaan. Een groepje spelers de hun rol en taak in het contact verstaan. 
Deze gezamenlijke vaardigheden resulteren in een goed opgezette maul. Zij beheersen de volgende 
vaardigheden. 

1. Lichaamshouding (in zijn geheel) 
2. Push naar voren gericht. 
3. Positie van het hoofd. 
4. Beweging van armen en benen. 
 
Gezamenlijke training met kleine groepen in een beperkte ruimte. Hierbij wordt het belang van 
balbezit benadrukt: de strijd om balbezit, zowel in de verdediging als in de aanval. In deze 
spelsituatie herkent de trainer de actieve leiders, de leiders die het laten afhangen van de situatie en 
de spelers die zich niet in de strijd om het balbezit mengen, maar die zich wel “verbinden” met die 
strijders. 

De eerste neiging is om spelers die als een kudden schapen bij elkaar komen uit elkaar te halen door 
ze te herpositioneren of door ze als optie een pass aan te bieden. 

 

Fase/ Niveau 3 

De aanvankelijke poging om op niveau 1 (voorwaarts gaan individueel), transformeerde in een 
collectief bewustzijn om samen voorwaarts te gaan ( niveau 2). Maar vervolgens constateert de 
speler dat het spel hier kan stoppen (bewustzijn). Dit bewustzijn vertaalt zich in het gebruik van de 
pass.  

Voorbeeld: de scrumhalf weet vanuit een maulsituatie het juiste moment te kiezen ( timing) om de 
pass te lanceren. 

“Het lukt mij niet alleen om voorwaarts te gaan (Niveau 1). Mijn teamgenoten moeten mij komen 
helpen door de balbezitter voorwaarts te duwen richting de trylijn van de tegenstander (niveau 2 ). 
We worden gestopt door de tegenstander die zich verdedigt en hergroepeert in de as van ons blok. 
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Daarom probeer ik nu een pass te geven aan mijn medespelers die aan de zijkanten van de situatie 
klaar staan (Niveau 3 Bewustzijn)  

De spelers komen in het proces van bewust worden van de ruimte die voor hen ligt en de ruimte die 
naast hen ligt. Een penetrerende aanval leidt tot het inbinden van tegenstanders: de ingebonden 
spelers kunnen gepasseerd worden door laterale passes die ertoe leiden dat de verdediging uit elkaar 
getrokken wordt en hun positie verzwakt bij een volgende penetrerende aanval. 

Sommige coaches spreken in dergelijke situaties over een “heart beat. Spelers komen naar elkaar 
toe (het hart trekt hier samen) bij een min of meer statische situatie en verspreiden zich op het 
moment dat de bal gepast of gekickt wordt (het hart vergroot zich). 

Het Familiesysteem: 

In de situatie van een penetrerende aanval kunnen we vier families onderscheiden: 

1. Bal in leven  
2. Vroege spelers 
3. Late support 
4. Diepe support 
 
De centrale vraag die spelers zich moeten stellen : ‘waar sta ik in relatie tot de bal?” 

De rollen in relatie tot de bal families worden duidelijk. Na antwoord te hebben gevonden op de 
eerste vraag is de volgende vraag die een speler zich moet stellen: “wat moet ik doen?” 

De volgende uitdaging biedt zich aan: op welke manier gaan we aanvallen. Daarbij houden we in 
ons achterhoofd dat we de gainlijn gaan passeren. We moeten inzicht krijgen in de looplijnen van de 
baldrager en de looplijnen van de supportspelers. 

Wat moeten we doen om als trainer de looplijnen bij spelers te verbeteren. 

1. Herkennen van bewegingen (richtingen) van de spelers 
2. Herkennen wat de spelers wel en niet waarnemen 
3. Stimuleren om initiatieven te nemen, de initiatieven hebben betrekking op de teamgenoten, 

de bal en de ruime. 
 
Voorbeeld: 

Bij een tegenaanval rent de ontvanger van een kick naar het gat toe. Resultaat : het gat zal zich 
vullen met verdedigers. De ontvanger zullen we dus eerst moeten aanleren de verdedigers bij elkaar 
te houden en om pas daarna te lanceren om het gat aan te vallen. 

 

Fase/ niveau 4 

De individuele pogingen veranderen in gezamenlijke pogingen. De spelers gaan op zoek naar gaten 
in de verdediging van de tegenstander. De families zijn bekend en acties raken ingeslepen. 

Spelers worden zich ervan bewust dat alles op snelheid moet gebeuren om meer succes te behalen. 
Snelheid in: 

• Waarneming 

• Keuzes maken, beslissingen nemen 
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• Positie innemen en overnemen 

• Technische vaardigheden zoals sprinten en passen 

Bewuste (onderbouwde) keuzes worden toegepast op basis van wat wordt waargenomen. Spelers 
kunnen daarnaast het wedstrijdplan (gameplan/gamebook) gebruiken om hun doelen te bereiken. 

Vergelijking met schaken gaat hier op. Denk een aantal zetten vooruit. Voorspel wat de tegenstander 
gaat doen. Dit alles heeft te maken met spelintelligentie.  

Voorbeeld is het zogenaamde Jeu d’initiatieve. Bij dit spel wordt aan de aanvallers gevraagd de 
situatie waarin zij zich bevinden, hardop te benoemen, zodat de medespelers adequaat kunnen 
reageren. Er zijn 2 varianten: 

• Duel: de aanvaller duikt het gat in, verwacht wel contact maar strijdt voor de optie om een 
off-load te geven.  

• Contact: de aanvaller ziet een muur van spelers voor zich staan. Hij is niet in staat om de bal 
te kicken of wil de bal niet kicken. Hij roept hard contact om een maul op te zetten. Hij 
probeert op de been te blijven. Ondersteunende spelers ('bal in leven familie') proberen hem 
te ondersteunen. 

 

Fase/ Niveau 5 

Het aanvankelijke doel om een try te scoren is collectief en volgt bepaalde patronen. Echter, het zal 
niet altijd tot succes leiden. Spelers kunnen daar op anticiperen. Ze zijn geprogrammeerd om zich 
aan dergelijke situaties aan te passen en daarop te reageren. 

De nadruk ligt nu op het ontwikkelen van individuele vaardigheden om de bal te winnen (clearing 
skills). Als de bal wordt gespeeld (rond gaat) kunnen spelers anticiperen. Ook de spelers zonder de 
bal weten hoe ze moeten reageren. De spelers kunnen herhaaldelijk aanvallen inzetten om 
uiteindelijk de zwakke punten bij de tegenstander bloot te leggen. 

Tijdens de trainingen wordt er gewerkt aan het hergroeperen en het reageren op veranderende 
situaties. De snelheid van reageren is cruciaal. 

    4.1.4 4.1.4 4.1.4 4.1.4  Teams en opstelling 
De trainer/coach bepaalt de opstelling. Aan het begin van ieder seizoen kiezen de teamleden hun 
captain. Bij afwezigheid van een captain tijdens een wedstrijd, bepaalt de trainer/coach wie als 
captain fungeert.  

    4.1.4.1 4.1.4.1 4.1.4.1 4.1.4.1  TBM 

Bij de TBM gaat het zoals gezegd om spelplezier en het leren. Ook bij het opstellen van spelers 
tijdens de wedstrijd is dit het uitgangspunt. Het is goed om dit duidelijk voor ogen te houden, omdat 
de druk om te winnen soms door omstanders erg groot is.  

Binnen TBM geldt: 
• Iedereen moet altijd aan spelen toekomen 
• Er zijn geen vaste posities (uitzondering 1e rij) 
• Bij de keuze tussen wedstrijdresultaat of spelersontwikkeling heeft spelersontwikkeling 
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voorrang 
 

    4.1.4.2 4.1.4.2 4.1.4.2 4.1.4.2  CJC 

Bij de CJC wordt gaandeweg de aansluiting naar de senioren gemaakt. Hier wordt competitie een 
belangrijker element dat ook aansluit bij de ontwikkeling van de spelers. 

Daarnaast zal het zwaartepunt verschoven worden van individuele ontwikkeling bij de TBM, naar 
teamontwikkeling bij de CJC. 

Binnen CJC geldt: 
• Iedereen moet altijd aan spelen toekomen, afgezien van disciplinaire maatregelen. 
• Spelers kunnen meer vaste posities innemen. 
• Bij de keuze tussen wedstrijdresultaat en spelersontwikkeling zal  teamontwikkeling 

voorrang krijgen. (Spelersontwikkeling  in de training) 

    4.1.4.3 4.1.4.3 4.1.4.3 4.1.4.3  Senioren/Veteranen 

Team en opstelling binnen de seniorenleeftijd is voornamelijk zaak van de seniorentrainer. Waar 
duidelijk aanvullend beleid gemaakt wordt is de overgang van de CJC naar de senioren, omdat hier 
verschillende belangen met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht. 

Binnen Senioren geldt: 
• Het 1e team heeft prioriteit in opstelling 
• Het 2de team heeft ook een rol in de overgang van Colts naar Senioren. Dat wil zeggen dat 

Colts voldoende gelegenheid moeten krijgen om ervaring op te doen, als het resultaat van het 
team dat toelaat. Er moet een vaste kern van minimaal 5 jongere spelers in het tweede team zijn 
die de continuïteit in het tweede team waarborgen. 

 
Vanuit de Colts gedispenseerde spelers spelen uitsluitend in het tweede team. 
Voor het Veteranenteam is geen opstellingsbeleid geformuleerd 

    4.1.4.4 4.1.4.4 4.1.4.4 4.1.4.4  Damesteam 

Rugby is niet alleen een jongens- of mannensport. Diverse meiden staan hun mannetje in de 
verschillende jeugdcategorieën. Binnen de jongenscultuur zijn zij vaak extra gemotiveerd. Enkele 
meiden hebben zich ontpopt als ware talenten.  
 
Om de meiden/dames perspectief te bieden op doorgroei naar de categorie Dames Senioren bij RFC 
Gouda , heeft een enthousiast groepje meiden het initiatief genomen om een damesteam op te 
richten. In april 2011 zijn de trainingen van start gegaan. RFC Gouda staat positief tegenover de 
ontwikkeling van een Damesteam en verleent hiervoor alle medewerking. Het initiatief en 
enthousiasme van de dames is bepalend voor het welslagen van  het Damesteam. 
 

    4.1.5 4.1.5 4.1.5 4.1.5  Dispensatie 
Het dispensatiebeleid is al apart geformuleerd en goedgekeurd door het bestuur. Het 
dispensatiebeleid is voor de volledigheid opgenomen als bijlage in dit document. 
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    4.1.6 4.1.6 4.1.6 4.1.6  Wedstrijdprogramma TBM 
Vanaf de Cubs spelen de teams in een door de NRB vastgestelde competitie. Alleen aan het einde 
van het seizoen is er een aantal toernooien waaraan extra meegedaan kan worden.  

Voor de TBM is het wedstrijdprogramma minder duidelijk vastgelegd. Naast een aantal vaste 
bondsdagen ligt weinig vast. Er wordt veel geïmproviseerd en er worden veel ad hoc toernooien 
georganiseerd. Om hier vanuit de club iets meer structuur aan te bieden worden een paar richtlijnen 
gegeven. Het beleid rond het wedstrijdprogramma valt binnen het beleidskader van de NRB.  

• De wedstrijdsecretaris stelt het wedstrijdprogramma op voor het gehele seizoen. De TC stelt 
deze vast. De betreffende TBM teammanager is verantwoordelijk voor de concrete 
organisatie van het wedstrijdprogramma door het seizoen heen. 

• Voor de TBM geldt dat er op een regulier toernooi niet meer dan 3 clubs (teams) deelnemen. 
• Het aantal thuiswedstrijden moet ongeveer gelijk zijn aan het aantal uitwedstrijden. 
• In de schoolvakanties zijn er geen verplichte wedstrijden of trainingen. 

    4.2 4.2 4.2 4.2 Trainingen 

    4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1  Algemeen 
Elk team heeft twee trainers en een hulptrainer uit de bovenlaag van de CJC, dan wel jonge 
senioren. Trainers van één team coachen elkaar. Gedurende de training zijn alleen de betreffende 
trainers van het team op het veld. 
 
De Turven en Benjamins trainen één keer in de week. De andere categorieën trainen minimaal twee 
keer per week. 
 
De trainingsdagen liggen vast. Alleen het bestuur kan een verzoek doen om de trainingsdagen 
anders te plannen.  
 
Voor de jeugd geldt dat trainen verplicht is, behalve in de schoolvakanties. 
 
De spelers moeten 15 minuten voor de trainingsaanvang aanwezig zijn.  
 
Bij verhindering moet er afgemeld worden bij de teammanager. Ook wanneer een speler verwacht 
niet op tijd te kunnen arriveren op de training. De trainer/coach kan een disciplinaire maatregel 
nemen bij afwezigheid of herhaaldelijk te laat komen zonder kennisgeving. 
 
Weers- en veldomstandigheden 
• Trainingen gaan in principe altijd door. Bij extreme weersomstandigheden bepalen de 

aanwezige trainers gezamenlijk of het verantwoord is om te trainen. Bij onweer wordt niet 
getraind. 

• Als het hoofdveld te nat is moet er op de trainingsstroken achter de palen worden getraind. 
• Als onvoorziene weersomstandigheden de training verhinderen, dan wordt de training 

afgelast. Er hoeft geen alternatieve training door de trainers te worden aangeboden. Dit in 
tegenstelling tot  voorziene onveilige weers- of veldomstandigheden (bijvoorbeeld vorst). 

• Bij onveilige weers- of veldomstandigheden wordt door de jeugdcoördinator gezorgd voor 
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alternatieve trainingsruimte. De trainer verzorgt dan een alternatieve training passend bij de 
alternatieve ruimte. 

 

    4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2  JeugdTrainerCoordinator → JTC 
Er wordt een JeugdTrainerCoordinator (= jeugdtrainersbegeleider) aangesteld, die verantwoordelijk 
wordt voor de afstemming van de trainingen over de jeugdcategorieën heen, het organiseren van de 
Train de Trainers, de ontwikkeling van het trainerskader en het werven van nieuwe trainers. 
 
De JeugdTrainerCoordinator wordt ook verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten over de 
trainer of de training, waarbij de volgorde als volgt is: 
1. Speler, ouder dan wel collega-trainer (buiten het team) overlegt met de betreffende trainer 
2. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan wordt de JeugdTrainerCoordinator 

ingeschakeld. Deze bepaalt in overleg met de trainer en met advies van de TC de te nemen 
maatregel. 

3. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan wordt het bestuur ingeschakeld. 
4. Wijzigingen in team, trainingskader en alle andere teamgerelateerde zaken, die niet door de 

trainer zijn geïnitieerd, gebeuren alleen met toestemming van het bestuur. De 
JeugdTrainerCoordinator is hierin contactpersoon 

 
In deze beleidstermijn is de JeugdTrainerCoördinator een ondersteunende en coördinerende functie, 
vergelijkbaar met de jeugdcoördinator, maar dan gericht op de trainers. In een latere beleidsperiode 
zou de functie verzwaard kunnen worden, met meer coachende taken en taken gericht op de 
ontwikkeling van de trainers (de (‘helicoach’). 
 
Maatregel 2: Aanstellen van een JeugdTrainerCoördinator. 

    4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3  Trainingsinhoud 
Bij de training wordt gewerkt aan spelontwikkeling en skills.  De spelontwikkeling wordt meetbaar 
gemaakt door vier fasen te onderscheiden: 
1e fase: leren de speler naar voren te gaan 
2e fase: leren van geven van support 
3e fase: leren herkennen van de vrije ruimte 
4e fase: leren creëren van de vrije ruimte 
 
De ontwikkeling van de individuele skills wordt meetbaar gemaakt aan de hand van de diploma's 
die de NRB hanteert: Brons, Zilver en Goud.  
 
 
Maatregel 3: Aan het eind van ieder seizoen meten van de individuele skills van de Benjamins, 

Mini's en Cubs aan de hand van de vereisten voor het diploma Brons of Zilver. Goud 
is facultatief. 

 
Daarnaast worden trainingsdoelstellingen voor het team als geheel genoemd. Zie resultaten per 
team. 
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Beiden zullen in een eenvoudig (!) spreadsheet komen te staan, waarin de individuele ontwikkeling 
van de speler kan worden gevolgd. 
 
De trainer stelt aan het begin van het seizoen een jaarplanning voor de trainingen op (onderdeel van 
het seizoensplan, zie paragraaf 4.1.2). De JeugdTrainerCoördinator verzamelt deze plannen en 
organiseert een Train de Trainers waarin de plannen worden besproken 
 

    4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4  Trainingsdoelstellingen per team 

    4.2.4.1 4.2.4.1 4.2.4.1 4.2.4.1  Turven (taakoriëntatie) 

• Spelplezier (FUNdament) 
• Bal vangen en gooien 
• Daarnaast kan gewerkt worden aan de resultaten zoals genoemd in de MOR. 

    4.2.4.2 4.2.4.2 4.2.4.2 4.2.4.2  Benjamins (taakoriëntatie) FUNdament 

• Aan het einde van de Benjaminperiode moet de speler als van nature naar voren lopen met 
de bal 

• De speler beschikt over de basis skills: pass, tackle 
• Het team moet in defence line kunnen lopen. Het team moet een aanvalslijn kunnen 

opzetten. Er moet een ruck, of een maul kunnen worden opgezet. 
• De spelers vragen om de bal 
• De individuele spelers beschikken over het niveau dat past bij het diploma Brons. 

    4.2.4.3 4.2.4.3 4.2.4.3 4.2.4.3  Mini's (taakoriëntatie) FUNdament 

• Aan het einde van de miniperiode moet de mini als van nature in support kunnen lopen. 
• De speler beschikt naast de basis skill's over varianten, bijvoorbeeld meerdere passes.  
• De speler kan zowel naar links als naar rechts passen en vangen. 
• De speler heeft oog voor ruimte. (vrije spelers in de ruimte) 
• De speler heeft oog voor de positionering van de tegenstander. (kijkt voor zich) 
• Het team weet dat er meerdere fasen gespeeld kunnen worden. 
• De spelers praten met elkaar in het spel en laten elkaar weten waar ze zijn 
• De individuele spelers beschikken over het niveau dat past bij het NRB diploma Zilver. 
• Herkennen 1e rijers en leiders 

    4.2.4.4 4.2.4.4 4.2.4.4 4.2.4.4  Cubs (taakoriëntatie) Train to train 

• Aan het einde van de Cubsperiode moet de spelers de ruimte herkennen. 
• De speler kennen de defence lijnen van de club (inside out drift defence, structuur in de 

basis) 1v2 2v3 3v4 4v5 5v6  
• De speler kan een hand-off geven 
• Speler beheerst het Power systeem (plan P) en leert spelen in het 3 gangenstelsel (Plan A) 
• De speler beschikt over meerdere varianten van skills, zoals genoemd in de MOR. 
• Het team kan meerdere fases spelen 
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• De spelers weten wat het familiesysteem inhoudt. Weten waar je bent ten opzichte van de 
bal en welke taak daarbij hoort (aanvalslijnen). Herkennen van overtalsituaties 2v1 3v2 4v3 
5v4 6v5 

• De individuele spelers beschikken over het niveau dat past bij het NRB diploma Zilver. 
• De spelers zijn in staat de derde defence line goed in te vullen 
• Ontwikkelen 1e rijers, nr 9, nr10 en leiders 
• Kunnen spelen voor en op de verdedigingslijn  

    4.2.4.5 4.2.4.5 4.2.4.5 4.2.4.5  Junioren (taakoriëntatie) (Train to compete) (meer positiespecifiek trainen) 

• Aan het einde van de juniorperiode kan de speler de vrije ruimte vinden en gebruiken 
• De spelers hebben kennis van diverse aanvalstactieken (vaste setplays). Spelen in het 3 

gangen stelsel (plan A) en het Powersysteem (plan P) 
• De spelers geven elkaar aanwijzingen gedurende het spel. 
• De spelers beheersen de defence patronen van de club, inside out drift en rush defence. 
• Kunnen 2 aanvalslijnen gebruiken in open spel. 
• Kunnen 3 verdedigingslijnen herkennen counteraanval vanuit de 1e en 2e lijn. 
• Spelers kunnen spelen voor, op en achter de verdedigingslijn. 

    4.2.4.6 4.2.4.6 4.2.4.6 4.2.4.6  Colts (taakoriëntatie) (Train to win) 

• Aan het einde van de coltsperiode kan de speler de vrije ruimte creëren 
• De spelers hebben kennis van meerdere tactieken, kunnen setplays toepassen op het juiste 

gedeelte van het veld of omstandigheid. 
• Counteraanval vanuit de 1e, 2e en 3e lijn 
• Kunnen inside out drift, rush defence en outside in drift 
• De spelers geven elkaar aanwijzingen gedurende het spel. 
• De 2e jaars speler kan zichhandhaven in een seniorenteam 
• Spelen plan A, Plan B, en Plan P 

    4.2.4.7 4.2.4.7 4.2.4.7 4.2.4.7  Senioren 

• De trainingsdoelstelling van de seniorenteams worden bepaald door de hoofdtrainer van de 
senioren  

    4.3 4.3 4.3 4.3  Trainingsfaciliteiten en wedstrijdmaterialen 
Teneinde het de trainers mogelijk te maken de door hun aangeboden trainingen op een correcte 
wijze ten uitvoer te brengen, is de aanwezigheid van goede trainingsfaciliteiten en 
wedstrijdmateriaal essentieel. Zonder in een opsomming te vervallen zijn er in algemene zin enkele 
basisvoorwaarden aan te geven. 
 

    4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1  Veld 

Cruciaal is de beschikbaarheid van (minimaal) 2 velden; 1 speelveld van de reglementair vereiste 
omvang en een trainingsveld van minimaal hetzelfde formaat. Hiermee wordt het speelveld zoveel 
mogelijk gespaard gedurende de herfst- en winterperiode en is er voldoende ruimte voor 
verschillende groepen om op hetzelfde moment een training te houden. 
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Maatregel 4: RFC Gouda gaat actief op zoek naar een (nieuwe) accommodatie met minimaal 2 

velden.  
 

    4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2  Materiaal 

Wat betreft trainingsmateriaal is de aanwezigheid van een goede scrumbok voor een rugbyclub een 
vereiste. Elk team of categorie wat als eenheid getraind wordt, dient een eigen set ballen te hebben 
waarbij het uitgangspunt moet zijn minimaal 1 bal per 3 spelers. 
Daarnaast dienen er tackelbags en –shields in die mate aanwezig te zijn dat verschillende op het 
veld aanwezige teams los van elkaar oefeningen met bags en shields kunnen houden, zonder op 
elkaar te moeten wachten. 
Voor onderlinge partijtjes moet er een set van minstens 30 stevige hesjes aanwezig zijn. 
Er moet er voldoende trainingsmateriaal aanwezig zijn voor loop- en lenigheidsoefeningen, volgens 
de aanwijzingen van de daarvoor aangestelde specialistische trainers. 
Een white board met voldoende kleurstiften is noodzakelijk voor het geven van uitleg.  
Gezien de multimediale toekomst zou het optimaal zijn als het clubhuis ook multimediaal wordt 
ingericht. Zo kunnen presentaties, filmpjes e.d. in het clubhuis getoond worden. 
Een videosteiger om de wedstrijden en trainingen goed te kunnen filmen. Voor videocoaching en 
het analyseren van wedstrijden is het wenselijk om op rugby toegesneden software aan te schaffen  
 
Maatregel 5: Aan het eind van ieder seizoen worden de aantallen en toestand van trainings-, 

wedstrijd- en presentatiematerialen opgenomen en in overleg met de penningmeester 
bestellingen voor nieuwe materialen uitgevoerd.  

 

    4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3  Opslagruimte  

Er moet een ruime opslagruimte zijn met stellingen, waarin de materialen ordelijk en overzichtelijk 
kunnen worden opgeslagen. Materiaal moet niet essentiële zaken als boilers en wateraansluitingen 
blokkeren door te gebrekkige ruimte. 
 
Maatregel 6: Het faciliteren van een ruime opslagruimte voor trainings- en wedstrijdmaterialen.  
 

    4.3.4 4.3.4 4.3.4 4.3.4  Kleed- en douchefaciliteiten 

Er is behoefte aan minimaal 4 kleedruimtes plus douches, zeker door de aanwezigheid van dames 
bij de club.  
 
Maatregel 7: Uitbreiding van de kleed- en douchefaciliteiten tot minimaal 4 kleedruimtes plus 

douches  
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    4.3.5 4.3.5 4.3.5 4.3.5  Opruimen materialen en hygiëne  

Op trainingsavonden: 

De trainer(s) die op een trainingsmoment voor de sessie verantwoordelijk is/zijn draagt of dragen 
zorg voor verantwoord gebruik en ordelijk opruimen van trainingsmateriaal, evenals het schoon 
achterlaten van de kleedruimtes, douches en het gangpad na een training. Schoenen dienen buiten te 
worden schoongeborsteld.  
 
Douchen na de training is niet alleen noodzakelijk om vuil af te spoelen, maar voorkomt ook sterke 
afkoeling van het lichaam na een (inspannende) training of wedstrijd.  RFC Gouda is daarom sterk 
voorstander van douchen na de training in de doucheruimte van het clubhuis. 
 
Op wedstrijddagen: 
Hier dragen coach en teammanager de zorg voor verantwoord gebruik en ordelijk opruimen van 
training- en wedstrijdmateriaal, zoals ballen, vlaggetjes en paalbeschermers, evenals voor het 
schoon achterlaten van de kleedruimtes en het gangpad na een wedstrijd. 
 
Na het spelen van een uitwedstrijd of een training bij een andere club is douchen verplicht. 
 
Maatregel 8: Ordelijk opruimen van training- en wedstrijdmateriaal na een training of wedstrijd 

en het schoon achterlaten van de kleedruimtes en het gangpad. De trainer/coach c.q. 
teammanager controleert. 

 

    4.4 4.4 4.4 4.4 Mensen 
In het beleid is een aantal rollen genoemd met bijbehorende verantwoordelijkheden. Voor het 
overzicht worden in deze paragraaf deze rollen en verantwoordelijkheden opgesomd. 

    4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1  Technische staf 
Elke leeftijdscategorie van RFC Gouda bestaat uit twee trainers die onderling kunnen bepalen of zij 
een onderverdeling willen in hoofdtrainer en een assistent trainer. Daarnaast heeft elk team een 
hulptrainer uit de bovenlaag van de CJC en/of jonge senioren. De JeugdTrainerCoordinator vormt 
de verbindende factor tussen alle jeugdtrainers.  
 
Looptrainer 
Naast gediplomeerde rugbytrainers is er behoefte aan een looptrainer  voor de categorieën Mini’s tot 
en met Senioren. Of een opleiding voor de huidige trainers zodat ze voldoende kennis hebben om 
deze looptraining te geven. 
 
Maatregel 9: RFC Gouda stelt een (gediplomeerd) looptrainer aan die regelmatig looptrainingen 

gaat verzorgen.  
 
Onder technische staf kunnen ook fysiotherapeuten verstaan worden. Op dit moment heeft RFC 
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Gouda geen beschikking over een fysiotherapeut en zeker met oog op het eerste team dat komend 
seizoen 2de klasse gaat spelen (en met de doelstelling 1ste klasse) zou dit een aanwinst zijn voor de 
club. Op dit terrein moet nog verder gekeken worden.  
 
Maatregel 10: Organiseren van sportmedische begeleiding te beginnen voor de  Senioren en later 

mogelijk uitgebreid voor de CJC 

    4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2  Technische commissie 
De technische commissie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en zo nodig bijstellen 
van het technisch beleid. Daarnaast kan de TC gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het 
bestuur met betrekking tot speltechnische zaken, of daaraan gerelateerde zaken. De technische 
commissie bestaat uit de coördinator, de senioren trainer, de JeugdTrainerCoordinator en de 
wedstrijdsecretaris.  
 

    4.4.3 4.4.3 4.4.3 4.4.3  Materiaalbeheerder 
Om een goed en efficiënt beheer te krijgen over het trainingsmateriaal wordt er een 
materiaalbeheerder aangesteld. Deze persoon verzorgt het aanwezige trainingsmateriaal en 
coördineert de behoefte aan nieuw of te vervangen materiaal.  
De materiaalbeheerder stemt eigen wensen of die vanuit de trainers of coaches weer af met de 
technische commissie, die dit vervolgens in het bestuur aanhangig maakt. 
 
Maatregel 11: Aanstellen van een materiaalbeheerder 

    4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4  EHBO 
Op de wedstrijddagen is er een gediplomeerd EHBO'er aanwezig. Tijdens toernooien is deze 
zichtbaar aanwezig. 
 
De EHBO’er wordt voorafgaand aan de wedstrijden ingelicht over eventuele aanwezigheid van een 
arts (indien bekend). Bij twijfel over een blessure raadpleegt de EHBO’er de arts. De prioriteit van 
beslissingsbevoegdheid is (1) Eerste hulp arts (2) Arts en (3) gediplomeerd EHBO’er. 
  
Maatregel 12: Tijdens wedstrijden van alle categorieën dient een een gediplomeerd EHBO'er 

aanwezig te zijn. 
 

    4.5 4.5 4.5 4.5 Opleiding en opleidingsniveau  

    4.5.1 4.5.1 4.5.1 4.5.1  Technisch kader  
Op dit moment beschikt RFC Gouda over een gediplomeerde seniorentrainer (Rugby Oefenmeester 
4), vier trainers met een afgeronde cursus Rugby Oefenmeester 2  of gelijkwaardig en drie  trainers 
met het certificaat Rugby Oefenmeester 1. Om de doelstellingen te kunnen waarmaken is een 
ervaren, goed opgeleide technische staf van groot belang. RFC Gouda streeft naar gediplomeerde 
trainers voor alle categorieën . Voor zover nog niet van toepassing wordt iedere trainer de 
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gelegenheid geboden zich te kwalificeren voor de volgende diploma’s (de kosten komen ten laste  
van het opleidingsbudget van RFC Gouda): 
 
Turven Rugby Oefenmeester 1 
Benjamins  Rugby Oefenmeester 1  
Mini’s Rugby Oefenmeester 2 
Cubs  Rugby Oefenmeester 2 
Junioren  Rugby Oefenmeester 2 
Colts  Rugby Oefenmeester 2 
Dames  Rugby Oefenmeester 2 
JeugdTrainerCoordinator  Rugby Oefenmeester 2 (in latere beleidsperiode 3) 
Senioren  Rugby Oefenmeester 3 
 
Maatregel 13: Ieder jaar draagt de TC, in overleg met de penningmeester,  een aantal kandidaten 

voor voor het volgen van een Rugby Oefenmeester cursus. 
 

    4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2  Train de trainers 
Het train de trainers systeem word al enkele jaren gebruikt bij RFC Gouda en heeft in het verleden 
tot goede resultaten geleid. Dit systeem blijft daarom gehanteerd worden zodat al de trainers binnen 
de vereniging op een goede manier training kunnen geven en kennis en ervaring kunnen 
uitwisselen. Bijkomend voordeel van deze methode is dat ouders of andere vrijwilligers die graag 
trainer willen worden met weinig verstand van rugby, redelijk snel kennis opdoen over de sport. Na 
dit traject doorlopen te hebben halen veel mensen een IRB 1 of 2 diploma waardoor we goede 
gediplomeerde trainers krijgen in de club. 
 
Maatregel 14: Vier keer per jaar “train de trainers”.  Het programma wordt georganiseerd door de 

JeugdTrainerCoordinator in nauw overleg met de jeugdtrainers. 

    4.5.3 4.5.3 4.5.3 4.5.3  Teammanagers 
Teammanagers hoeven niet speciaal opgeleid te worden. Iemand met een achtergrond als manager 
(bijvoorbeeld werk) en een beetje verstand van rugby heeft is ideaal voor deze functie. Veel ouders 
van spelers voldoen aan deze omschrijving en het moet dan ook niet een groot probleem zijn om 
iemand op deze positie te krijgen.  
 

    4.5.4 4.5.4 4.5.4 4.5.4  Scheidsrechters 
Er is een structureel tekort aan scheidsrechters binnen RFC Gouda.  Daardoor moet voortdurend een 
beroep worden gedaan op dezelfde personen. Op 22 januari 2011 hebben 12 leden van RFC Gouda 
de scheidsrechterscursus 2 (IRB 1) gevolgd. Dit is een basiscursus, vooral bedoeld voor het leiden 
van wedstrijden in de jeugdcategorieën. Ondanks deze  potentiële pool van nieuwe scheidsrechters 
heeft  dit nog niet geleid tot enthousiaste aanmeldingen voor het fluiten van jeugdwedstrijden.  
 
Om het aanbod aan scheidsrechters te vergroten en daarmee ook de kennis van de spelregels bij 
spelers, worden de volgende maatregelen getroffen: 
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Maatregel 15: Aan de hand van het wedstrijdjaarprogramma stelt de scheidsrechterscoördinator 
een fluitrooster op. Daarbij wordt rekening gehouden met het ontwikkelen van de 
vaardigheden, te beginnen bij de jongste jeugdcategorieën en geleidelijk aan 
uitbouwend naar de oudere jeugdcategorieën en senioren. Bij verhindering moet zelf 
worden gezorgd voor vervanging; 

Maatregel 16: Het vergroten van het enthousiasme voor spelregelkennis door het verzorgen 2 
spelregelquizzen per jaar; 

Maatregel 17: Ieder seizoen worden de 1e jaars Colts, die voornemens zijn bij RFC Gouda te 
blijven, en belangstellenden aangemeld voor de scheidsrechterscursus 2 (IRB1). Van 
de gediplomeerde scheidsrechters wordt verwacht dat zij zich ook daadwerkelijk 
inzetten voor het fluiten van wedstrijden; 

Maatregel 18: Om vertrouwen te krijgen in het fluiten van wedstrijden stellen trainers 
(aankomende) scheidsrechters in de gelegenheid om partijtjes te fluiten tijdens 
trainingen;  

Maatregel 19: Het aanstellen van een scheidsrechterscoach die de verrichtingen van de 
scheidsrechter beoordeelt en na afloop van de wedstrijd evalueert;   

Maatregel 20: Oproep van de TC aan reeds gediplomeerde IRB1- scheidsrechters tot het volgen van 
de vervolgopleiding scheidsrechterscursus 3 (IRB2); 

Maatregel 21: Last but not least, respect en waardering voor de scheidsrechter door het geven van 
opbouwende adviezen en het voorkomen van negatieve bejegening door spelers, 
coaches en toeschouwers. 

 

    4.6 4.6 4.6 4.6 Organisatie 
In de voorgaande paragrafen zijn vele functies benoemd, met hun bijbehorende taken. In deze 
paragraaf  zal de samenhang tussen de functies worden gegeven. Voor het overzicht zullen ook 
functies en taken worden meegenomen die niet onder dit beleid vallen. 

Het bestuur staat uiteraard boven alle andere commissies. De voorzitter van de jeugdcommissie 
(jeugdvoorzitter JV)  en de wedstrijdsecretaris maken deel uit van het bestuur. 

Hieronder zijn de verantwoordelijkheden van bepaalde functionarissen weergegeven door middel 
van bemoeieniscirkels.  
 

De voorzitter van de jeugdcommissie (JV)  coördineert en communiceert met de teammanagers. De 
JV heeft dat georganiseerd met een aanspreekpunt voor de CJC en een voor de TBM.  
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Teammanagers hebben een ondersteunende rol aan de trainer, waarbij de verdeling is gemaakt dat 
de trainer gaat over alles op het (trainings)veld en de teammanager de zaken eromheen regelt.  

De JeugdTrainerCoordinator is uitgebreid besproken in paragraaf 4.2.2. De JTC maakt deel uit van 
de technische commissie en communiceert met de trainer/coaches van de jeugdcategorieën. De 
JeugdTrainerCoordinator en de jeugdvoorzitter hebben functioneel contact. 
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Categorie Senioren 
Alleen de mensen die in de bemoeieniscirkels staan bemoeien zich met het team en zijn spelers. 
Alle andere personen die iets over het team te zeggen hebben, geven advies aan de 
(hoofd)trainer/coach, maar niet aan de spelers. 
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Jeugdcategorieën  

 
 
 

In de Technische Commissie (TC) hebben plaats, een voorzitter, de trainer van de senioren, de 
JeugdTrainerCoördinator en de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris is de informele linking 
pin met het bestuur. De formele communicatie gaat via de voorzitter. 
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    5 5 5 5  Communicatie 
Voor de uitvoering van het in dit document beschreven technisch beleid, is goede communicatie 
voorwaardelijk. Momenteel is de communicatie betreffende technische zaken ad hoc binnen RFC 
Gouda.  Dit kan omdat het een redelijk kleine vereniging betreft, maar met oog op de gewenste 
groei en professionalisering is het verstandig om in ieder geval een paar basis communicatielijnen 
uit te zetten, waarbij eenvoud voorop staat.  

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven wie met wie communiceert binnen RFC Gouda. 
Daarnaast is ook de communicatie met leden en ouders van jeugdleden van belang. 

Het is in ieder geval belangrijk dat het beleid en eventuele wijzigingen op de site, eventueel via een 
toegangscode, komen te staan. Daardoor is het duidelijk voor leden en ouders van jeugdleden die 
niet geregeld op de club komen, dat de club technisch beleid heeft geformuleerd. Veel vragen en 
discussies kunnen daarmee worden ondervangen. 
 
Bij communicatiemiddelen moet ook gedacht worden aan nieuwe media. Denk aan de RFC Gouda 
hyves (bestaat al maar de laatste post dateert van 24 november 2010) en dergelijke sociale media, 
dingen als sport team organisers (teamer.net) voor communicatie tussen coaches en spelers etc. etc. 
Gouda loopt hierin achter op veel andere sportverenigingen.  
 
Inhoudelijk zou er aan de leden en ouders in ieder geval drie keer per jaar structureel 
gecommuniceerd moeten worden.  Aan het begin, halverwege en aan het einde van het seizoen. 
De communicatie/brief aan het begin seizoen moet bevatten: 

• In welk team de speler speelt 
• Wie de trainer(s) en teammanager zijn 
• Wat de wedstrijd- en trainingsdoelen van dat jaar zijn 
• Basisregels van wedstrijd en training, zoals aanwezigheidstijden, afmeldingen, bitje en 

dergelijke 
• Overzicht van het seizoen, inclusief startdata, einddata, tripdata, en trainen in nieuwe 

samenstelling. Bij voorkeur ook het wedstrijd- en vakantieschema. 
 
Inhoud brief halverwege seizoen 

• Stand van zaken van het team 
• Eventuele voortgang 
• Bijzonderheden en verzoeken, zoals bijvoorbeeld toch aan het bitje denken 
• Uitleg over de tweede helft van het seizoen 
 

Inhoud brief einde seizoen  

• Het team waarin de speler volgend jaar speelt 
• Eventuele dispensaties, van speler, maar ook van teamgenoten 
• In welke samenstelling de laatste trainingen zijn  
• Startdatum volgend seizoen 
 
De teammanager is verantwoordelijk voor de communicatie. De trainers en de TC geven de 
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informatie aan de teammanagers. 
 
Maatregel 22: Standaardbrieven opstellen voor deze communicatie. 
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    6 6 6 6  In en om het veld 

    6.1 6.1 6.1 6.1 Gedragsregels en disciplinaire maatregelen 
Op clubniveau gelden regels voor het gedrag op en rond het veld. Dit geldt ook ten aanzien van het 
gedrag van ouders. Eventuele disciplinaire maatregelen zullen altijd vallen binnen de regels van de 
NRB waar die van kracht zijn.  
 
RFC Gouda hanteert de volgende gedragsregels en sancties:   
• Uniformiteit op het veld is belangrijk. Tijdens (trainings)wedstrijden wordt in het officiële 

tenue (shirt, short en kousen) van RFC Gouda gespeeld. Het tenue dient aangeschaft te 
worden bij de club.  

• Niet trainen = niet spelen, tenzij de speler zich voortijdig heeft afgemeld bij de teammanager 
met een goede re.  

• Een speler die zich misdraagt tijdens de wedstrijd, mag door de trainer/coach uit het veld 
worden gestuurd. 

• Bij verregaand onsportief gedrag mag de trainer/coach de speler uit de wedstrijd halen. 
• Een speler die zich misdraagt tijdens de training mag worden weggestuurd door de trainer. 

De trainer heeft de vrijheid om een speler na misdraging op de training uit te sluiten voor 
een wedstrijd. 

• Geen juiste bescherming betekent niet spelen of trainen. 
• Bij ondeugdelijke kledij kan de speler door de trainer worden uitgesloten van training of 

wedstrijd. Dit geldt ook als er door de (weers)omstandigeheden andere kledij is 
voorgeschreven, bijvoorbeeld zonder noppen trainen op een bevroren veld. 

• De teammanager is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers rondom het spel. 
Tevens is de teammanager aanspreekpunt bij klachten over de beslissing van de 
trainer/coach inzake disciplinaire maatregelen. Deze worden behandeld in de TC. 

• Toeschouwers en supporters van RFC Gouda moedigen spelers op positieve wijze aan. 
Personen die zich hier niet aan houden, kunnen worden weggestuurd.  

    6.2 6.2 6.2 6.2 Blessures 
In geval van een (ernstige) blessure mag een speler niet eerder weer trainen of deelnemen aan 
wedstrijden dan wanneer een medicus of fysiotherapeut daartoe toestemming heeft verleend. 
 
Hersenschudding  
Ten aanzien van een hersenschudding volgt RFC Gouda de IRB richtlijn. Dit houdt in dat na het 
optreden van een hersenschudding, de speler gedurende een periode van 3 weken niet mag spelen 
én trainen.  Ná deze 3 weken mag een speler pas weer rugbyen als een medicus hier een officiële 
verklaring voor heeft gegeven. De speler mag alleen eerder dan deze 3 weken beginnen wanneer 
dit schriftelijk is bevestigd door een gekwalificeerde neuroloog (dus geen huisarts). 
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    6.3 6.3 6.3 6.3 Talentherkenning en ontwikkeling 
RFC Gouda is een voorstander van verdere ontwikkeling van talenten. Ieder jaar wordt door de 
trainer/coaches bekeken welke talenten kunnen worden voordragen voor deelname aan het 
Regionaal Trainingscentrum (RTC). De uiteindelijke beslissing tot deelname ligt bij de speler en 
ouders/verzorgers van de speler. 
 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een opleiding te volgen aan de LOOT school 
(rugbyacademie). Op deze school wordt rugby gecombineerd met leren. RFC Gouda heeft geen 
bemoeienis in het bepalen van de schoolkeuze van (getalenteerde) jeugdspelers. De keuze voor het 
volgen van onderwijs aan de LOOT school ligt volledig bij de ouders. 
 
Door deelname aan het RTC, het volgen van onderwijs aan de LOOT school en het scouten tijdens 
wedstrijden, wekken getalenteerde spelers ook de aandacht van andere, gerenommeerde rugbyclubs.  
In principe staat RFC Gouda de ontwikkeling en ambities van een getalenteerde speler niet in de 
weg.  Indien andere clubs interesse tonen dan moet dat in een open dialoog tussen beide besturen en 
de betreffende speler besproken worden. Indien een getalenteerde speler besluit tot een overstap dan 
geldt het principe 'de deur blijft altijd open'. Vroeg of laat komt de speler hopelijk terug met een 
schat aan ervaring die hij over kan brengen op zijn club- en teamgenoten.  
 

    6.4 6.4 6.4 6.4 Continuïteit 
Een voorwaarde om de gestelde ambities in hoofdstuk 3 te halen is het zeker stellen van een goede 
continuïteit bij de jeugd. Dit betekent dat er volop aandacht nodig moet zijn voor het werven en het 
behouden van jeugd. Uiteraard hebben jeugdspelers daarin zelf grote invloed door vriend(inn)en te 
motiveren om ook op rugby te komen spelen. Verder moet ervoor worden gezorgd dat scholen, 
Brede School, buitenschoolse opvang en dergelijke iets met rugby doen. Om de jeugd vast te 
houden moet er een grote verbondenheid zijn met de club. Grotere verbondenheid kan worden 
bereikt worden door bijvoorbeeld teambuilding activiteiten, (buitenlandse) trips: de rugbyclub is 
meer dan rugby alleen! Deze aspecten vallen echter buiten het kader van het technisch beleidsplan, 
maar zijn wel belangrijk om de continuïteit van doorgroei van jeugd naar senioren te waarborgen.  
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    7 7 7 7  Overzicht Maatregelen 

Maatregel 1: Opstellen van een seizoensplan per categorie door de betreffende 
trainer/coach.  Pagina 9 

Maatregel 2: Aanstellen van een JeugdTrainerCoördinator. Pagina 15 

Maatregel 3: Aan het eind van ieder seizoen meten van de individuele skills van 
de Benjamins, Mini's en Cubs aan de hand van de vereisten voor het 
diploma Brons of Zilver. Goud is facultatief. Pagina 15 

Maatregel 4: RFC Gouda gaat actief op zoek naar een (nieuwe) accommodatie met 
minimaal 2 velden.  Pagina 18 

Maatregel 5: Aan het eind van ieder seizoen worden de aantallen en toestand van 
trainings- en presentatie materialen opgenomen en in overleg met de 
penningmeester bestellingen voor nieuwe materialen uitgevoerd.  Pagina 18 

Maatregel 6: Het faciliteren van een ruime opslagruimte voor trainings- en 
wedstrijdmaterialen.  Pagina 18 

Maatregel 7: Uitbreiding van de kleed- en douchefaciliteiten tot minimaal 4 
kleedruimtes plus douches  Pagina 18 

Maatregel 8: Ordelijk opruimen van training- en wedstrijdmateriaal na een 
training of wedstrijd en het schoon achterlaten van de kleedruimtes 
en het gangpad. De trainer/coach c.q. teammanager controleert. Pagina 19 

Maatregel 9: RFC Gouda stelt een (gediplomeerd) looptrainer aan die regelmatig 
looptrainingen gaat verzorgen .  Pagina 19 

Maatregel 10: Organiseren van sportmedische begeleiding voor CJC en Senioren Pagina 20 

Maatregel 11: Aanstellen van een materiaalbeheerder Pagina 20 

Maatregel 12: Tijdens wedstrijden van alle categorieën dient een een gediplomeerd 
EHBO'er aanwezig te zijn. Pagina 20 

Maatregel 13: Ieder jaar draagt de TC, in overleg met de penningmeester,  een 
aantal kandidaten voor voor het volgen van een Rugby Oefenmeester 
cursus. Pagina 21 

Maatregel 14: Vier keer per jaar “train de trainers” .  Het programma wordt 
georganiseerd door de JeugdTrainerCoordinator in nauw overleg met 
de jeugdtrainers. Pagina 21 

Maatregel 15: Aan de hand van het wedstrijdjaarprogramma stelt de 
scheidsrechterscoördinator een fluitrooster op. Daarbij wordt Pagina 22 
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rekening gehouden met het ontwikkelen van de vaardigheden, te 
beginnen bij de jongste jeugdcategorieën en geleidelijk aan 
uitbouwend naar de oudere jeugdcategorieën en senioren. Bij 
verhindering moet zelf worden gezorgd voor vervanging; 

Maatregel 16: Het vergroten van het enthousiasme voor spelregelkennis door het 
verzorgen 2 spelregelquizzen per jaar; Pagina 22 

Maatregel 17: Ieder seizoen worden de 1e jaars Colts, die voornemens zijn bij RFC 
Gouda te blijven, en belangstellenden aangemeld voor de 
scheidsrechterscursus 2 (IRB1). Van de gediplomeerde 
scheidsrechters wordt verwacht dat zij zich ook daadwerkelijk 
inzetten voor het fluiten van wedstrijden; Pagina 22 

Maatregel 18: Om vertrouwen te krijgen in het fluiten van wedstrijden stellen 
trainers (aankomende) scheidsrechters in de gelegenheid om 
partijtjes te fluiten tijdens trainingen;  Pagina 22 

Maatregel 19: Het aanstellen van een scheidsrechterscoach die de verrichtingen van 
de scheidsrechter beoordeelt en na afloop van de wedstrijd evalueert;  Pagina 22 

Maatregel 20: Oproep van de TC aan reeds gediplomeerde IRB1- scheidsrechters 
tot het volgen van de vervolgopleiding scheidsrechterscursus 3 
(IRB2); Pagina 22 

Maatregel 21: Last but not least, respect en waardering voor de scheidsrechter door 
het geven van opbouwende adviezen en het voorkomen van 
negatieve bejegening door spelers, coaches en toeschouwers. Pagina 22 

Maatregel 22: Standaardbrieven opstellen voor deze communicatie. Pagina 27 
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Bijlage I: De MOR
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Bijlage II: Dispensatiebeleid Rugby Football Club Gouda 
    
Dit document geeft het dispensatiebeleid van RFC Gouda weer. Bij het opstellen van het dispensatiebeleid is rekening 
gehouden met de beleidskaders van de Nederlandse Rugby Bond (NRB) zoals beschreven in het ‘Voorschrift 
wedstrijdwezen jeugd’ en het ‘Dispensatiereglement Jeugd’. Voor de volledigheid zijn de betreffende teksten integraal 
overgenomen. 
 
1. Dispensaties (Uit Voorschrift wedstrijdwezen jeugd 2010-2011, NRB) 
Een jeugdspeler mag niet in een andere leeftijdscategorie of seniorenteam worden opgesteld, tenzij de competitieleider 
hiervoor schriftelijk zijn toestemming heeft verleend, door middel van het verlenen van een dispensatie, hetgeen op de 
spelerskaart wordt vermeld. De competitieleider kan zijn toestemming hiervoor onder meer onthouden indien de 
veiligheid van spelers in het geding is of het goede verloop van de jeugdcompetitie door de dispensatieverlening(en) in 
het gedrang komt. Verleende dispensatie kan door de competitieleider altijd worden ingetrokken. Alle regels voor het 
verlenen en intrekken van dispensaties zijn opgenomen in het Dispensatiereglement voor de Jeugd. 
 
2. Uitgangspunten  

 
2.1  Uitgangspunten voor dispensatiebeleid NRB (Uit Dispensatiereglement Jeugd 2010-2011, NRB) 
De uitgangspunten voor het verlenen van dispensatie bij de jeugd zijn de volgende: 

• Dispensatie is gericht op de veiligheid van spelers, zowel de speler met dispensatie als zijn/haar tegenstanders. 
• Dispensatie is gericht op het sportieve verloop van wedstrijden. 
• De dispensatieregels zijn van toepassing op alle leeftijdscategorieën (Turven, Benjamins, Mini’s, Cubs, 
Junioren en Colts). 
• Verleende dispensatie ontslaat de verenigingen/coaches nooit van de eigen verantwoordelijkheid c.q. 
aansprakelijkheid ten aanzien van: 
1 De veiligheid van de eigen spelers met dispensatie en hun tegenstanders. 
2 De verantwoordelijkheid voor een sportief verloop van wedstrijden. 
 

2.2 Uitgangspunten voor dispensatiebeleid RFC Gouda 
In principe staat het bestuur van RFC Gouda negatief  tegenover alle soorten van dispensatie, zowel naar beneden, als 
naar boven. Er worden namelijk spelers onttrokken uit andere leeftijdscategorieën voor slechts één jaar, en over twee 
jaar speelt weer hetzelfde probleem.  Het is een korte termijn oplossing. De NRB heeft niet voor niets leeftijdsgrenzen 
aangegeven en hierop wordt ook een dispensatiebeleid toegepast. Wij, het bestuur van de RFC Gouda, raden zoveel 
mogelijk af om te dispenseren.  
 
Er zijn echter altijd uitzonderingen mogelijk. Belangrijkste uitzondering is de veiligheid, dus als iemand het spelniveau 
fysiek, technisch of mentaal wel of niet aankan. Iemand die klein van stuk is en persoonlijk gevaar loopt in wedstrijden 
met zijn leeftijdsgenoten, moet naar beneden gedispenseerd kunnen worden. Iemand die fysiek en technisch ‘met kop 
en schouders’ boven zijn leeftijdsgenoten uitsteekt  en een gevaar wordt voor zijn medespelers en tegenstanders, dient 
naar boven gedispenseerd te kunnen worden.  
 
Deze uitzonderingen zijn aparte gevallen en dienen ook apart behandeld te worden. Dit dient een open discussie te zijn, 
met alle meningen van de volgende mensen: 
• de speler zelf, inzake motivatie; 
• de ouders van de speler, inzake motivatie en verantwoordelijkheid; 
• bestuur, inzake verantwoordelijkheid en (bestuurs)aansprakelijkheid; 
• trainer en/of coach huidige categorie,  inzake fysiek, technisch en mentaal niveau; 
• trainer en/of coach nieuwe categorie, inzake fysiek, technisch en mentaal niveau; 
 
3 Interne procedure aanvraag dispensatie (alle jeugdcategorieën)   
Tweemaal per kalenderjaar (richtlijn: in mei en november), afhankelijk van de data van de dispensatieaanvragen van de 
NRB, is er een mogelijkheid om dispensaties naar beneden in te dienen bij de TC. Dispensatie naar boven kan op ieder 
moment worden aangevraagd. Bij tussentijdse aanvragen voor nieuwe jeugdleden tijdens het seizoen bepalen de 
jeugdvoorzitter en  hoofdtrainer jeugd dan wel trainer van de betreffende categorie, of hiervoor een aanvraag wordt 
ingediend bij de TC. 
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De procedure is als volgt: 
 
Stap 1  De trainer/coach van de huidige categorie van de voorgedragen speler dient een schriftelijk verzoek tot 

dispensatie in bij de coördinator van de technische commissie. Het formulier wordt ondertekend door de 
trainer/coach en een ouder of verzorger van de speler. 

 
Stap 2  Het verzoek tot dispensatie wordt beoordeeld door de Technische Commissie (TC). De TC beoordeelt het 

verzoek op individueel - en collectief niveau. 
  

 A.  Op individueel niveau wordt de speler beoordeeld op: 
• Fysiek niveau van de speler; 
• Technisch niveau van de speler; 
• Mentaal niveau van de speler. 

 
B. Op collectief niveau wordt de dispensatie beoordeeld op 
• De veiligheid voor de medespelers en tegenstanders; 
• Het sportieve verloop van de wedstrijden. 

 
De TC brengt schriftelijk verslag uit van de beoordeling. 

 
Stap 3 De coördinator van de TC stuurt het besluit inclusief beoordeling naar de trainer/coach van de huidige 

categorie, de trainer/coach van de nieuwe categorie en de voorzitter van de jeugdcommissie. 
 
Stap 4 De trainer/coach van de huidige categorie licht de speler en de ouder/verzorger van de speler in over het besluit 

van de TC. Tegen het besluit van de TC is geen beroep mogelijk. 
 
Stap 5   Bij een positief besluit tot dispensatie vraagt de voorzitter van de jeugdcommissie dispensatie aan bij de NRB 

volgens de daarvoor geldende procedure (zie verder onder paragraaf 6). 
 
4 Collectieve dispensatie 2e jaars Colts naar Senioren 
Voor de individuele ontwikkeling van de 2e jaars Colts kan het goed zijn om ze de mogelijkheid te bieden om vijf 
wedstrijden per seizoen mee te laten spelen in de leeftijdscategorie Senioren. Hierbij dient rekening te worden gehouden 
met de fysiekheid, reputatie en stand op de ranglijst van de tegenstander. 
 
Per seizoen wordt door de TC bepaald of er collectieve dispensatie wordt aangevraagd voor de 2e jaars Colts. Daarbij 
wordt rekening gehouden met alle eisen die de NRB hieraan stelt in het Voorschrift Wedstrijdwezen. De dispensatie 
mag enkel in overleg met de desbetreffende speler en met toestemming van de ouder(s)/voogd(en) worden aangevraagd 
indien de speler minderjarig is. 
 
Bij het beoordelen van collectieve dispensatie naar boven voor 2e jaars Colts gelden er meerdere belangen die 
zorgvuldig worden afgewogen. In volgorde van belangrijkheid zijn dat: 
 
1 Spelersbelang 
2 Clubbelang 
3 Teambelang 
 
Ad 1. Spelersbelang 
Het belang van de speler word aangemerkt als het grootste belang. De speler zal dan ook zelf moeten aangeven of hij 
voor de Senioren wil uitkomen. Als hij dit wil, dient hij hiervoor toestemming te hebben van zijn ouders. 
 
De trainer/coach van het seniorenteam wordt geacht rekening te houden met het sportieve, mentale en uitdagende 
belang van de speler. Dit houdt in dat de speler zogenoemde “wenminuten” krijgt en niet ingezet wordt om een 
seniorenteam te completeren. 
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Ad 2. Clubbelang  
Indien de speler opgesteld moet worden om het clubbelang te dienen, dient de speler hiervoor wel fysiek en mentaal 
‘klaar’ te zijn. Hiervoor dienen de trainers/coaches van het senioren- en het coltsteam overleg te plegen om te bepalen 
of de speler er ‘klaar’ voor is en onder welke voorwaarden. Hierin heeft de trainer/coach van de Colts een 
doorslaggevende stem. 
 
Ad 3. Teambelang 
Primair moet RFC Gouda zorgen dat er in elke leeftijdscategorie een eigen team is. Dispensatie om teams te 
completeren is niet aan de orde. 
Indien het coltsteam meedoet om het landskampioenschap mogen de senioren geen gebruik maken van de Colts als zij 
in hetzelfde weekend spelen. 
 
5 Procedure aanvraag dispensatie bij de NRB (Uit Dispensatiereglement jeugd 2010-2011, NRB) 
Voor het aanvragen van dispensatie van een speler geldt de volgende procedure: 
• De aanvraag voor een dispensatie van een speler wordt door of namens het bestuur van de desbetreffende 

vereniging aangevraagd middels het formulier dat daartoe door de NRB worden verstrekt. 
• De aanvraag voor dispensatie voor spelers uit clusterteams, worden door of namens de besturen van deelnemende 

verenigingen van het cluster gezamenlijk aangevraagd middels het formulier dat daartoe door de NRB worden 
verstrekt. 

• De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een motivatie onder verwijzing naar de van toepassing zijnde 
dispensatieregels (zie punt 2 “Uitgangspunten dispensatie”). 

• De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een digitale foto waarop de speler geheel te zien is. 
• De aanvraag voor dispensatie naar de senioren is bij voorkeur voorzien van een goedkeuring door een aan de NRB 

verbonden keuringsarts of sportarts. Ingevulde formulieren door de bondsarts of sportarts moeten gescand worden 
en daarna doorgestuurd worden naar de desbetreffende LJO-lid. 

• De volledig ingevulde aanvraag wordt compleet per mail in 1 Excelbestand naar de LJO-lid van het district 
gestuurd. 

• De spelerskaart van de desbetreffende speler wordt naar het Bondsbureau gestuurd of tijdens de behandeling van de 
aanvraag naar het Bondsbureau meegenomen. 

• Het LJO-lid brengt binnen een week advies uit over de aanvraag voor dispensatie en stuurt de aanvraag per mail 
naar het Bondsbureau met cc naar de aanvrager. 

• De aanvragen voor dispensatie naar beneden worden voor alle leeftijdscategorieën op het Bondsbureau door het 
LJO behandeld, waarbij de desbetreffende speler aanwezig dient te zijn. De bond zal de data voor beoordeling van 
deze aanvragen via de bondsmededelingen bekend maken. De afhandeling van de aanvraag zal binnen 1 week door 
LJO en Bondsbureau plaats vinden. 

• De aanvragen voor dispensatie naar boven worden voor alle leeftijdscategorieën schriftelijk binnen 1 week 
afgehandeld door het Bondsbureau. In geval van twijfel zullen individueel aanvullende afspraken gemaakt om de 
aanvraag te beoordelen. De aanvragen dienen compleet binnen te zijn op de dinsdag van een week om het daarop 
volgende weekeinde speelgerechtigd te zijn (conform normale procedure aanvraag spelerskaart). 

• Aanvragen voor dispensatie worden alleen in behandeling genomen indien de aanvraag volledig is ingediend. 
 
 
 
Plaats:  Gouda Datum:  
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