
   

     Nieuwsbrief 13; A.R.U.F.C. december 2021  

    Voorzitterswoordje 

Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en iedereen die de Alkmaarse RUFC een 

goed hart toedraagt. 

 

En daar staan we dan, 9 schamele competitie wedstrijden verder en weer die onzekerheid. 

Want zoals de meesten van jullie wel weten is sinds het weekend van 4-5 december de gehele 

competitie wederom stil gelegd. En in tegenstelling tot de vorige keer mag er nu ook na 17.00 

uur niet meer op het veld getraind worden en is er doordeweeks wat rugby trainen betreft erg 

weinig mogelijk. En ondanks de bescheiden (senioren) trainingsopkomsten van de laatste tijd 

is dat evengoed een behoorlijke deceptie.  

 

Voor wat betreft de competitie is het idee dat deze vanaf hier “glad gestreken” gaat worden. 

Dit betekend dat we nu dus eigenlijk op de helft van het seizoen staan en dus de huidige 

competitiestand telt voor de tweede fase van de competitie. Onze dames, de Foeste Moiden 

(die hun laatste competitiewedstrijd uit in Friesland afsloten met een spectaculaire 43 – 43)  

zijn zevende geworden in de poule en dit zal betekenen dat ze in de tweede fase uit gaan 

komen in de zogeheten degradatiepoule in de tweede klasse. 

 

Het tweede heeft toch nog een zesde plaats kunnen bemachtigen, mede door wederom winst 

thuis tegen de Smugglers maar dan uit gespeeld in Velserbroek. Deze wedstrijd moest 

worden overgespeeld na een claim van de Smugglers. Ons tweede heeft zowel de thuis – 

thuis alsmede de thuis – uit wedstrijd weten te winnen, chapeau heren! Het tweede speelt in 

een poule van tien teams en zal daarom in de volgende competitie helft uitkomen in de 

zogeheten Plate poule van de vierde klasse Noord West.  

 

Het eerste is, evenals het tweede, zesde geworden maar dan in derde klasse Noord West. Dit 

is  echter een poule van twaalf teams dat inhoud dat het eerste wel uit gaat komen in de Cup 

poule zoals ook gesteld door trainers Walter en Gary. Dit houdt in dat het eerste voor 

promotie in deze poule zou kunnen gaan strijden.  

Al moet het me wel van het hart dat ik bang ben dat dit heel moeilijk gaat worden, als ik kijk 

naar trainingsopkomsten van de laatste tijd. Dus hierbij toch een noodkreet mijnerzijds: 

Heren, we hebben in totaal 55 senioren voor het vullen en laten spelen van twee heren teams. 

Trainingsopkomsten van minder dan tien man en het leuren voor spelers op een wedstrijd dag 

zijn in mijn optiek dan ook onacceptabel. Er staat een zeer bekwaam en ambitieus 



trainerskoppel elke dinsdag en vrijdag voor ons klaar. Laten we hier met z`n allen dan ook 

dankbaar gebruik van gaan maken. 

 

Op dit moment is Spakenburg vaandeldrager in onze poule en staat ongeslagen bovenaan. De 

wedstrijd uit tegen Spakenburg ben ik mee geweest en heb ik daar het niveau kunnen 

aanschouwen (en mogen proeven). Ik denk dat ik niks raars zeg dat, als wij daar fit en 

compleet hadden aangetreden, wij dit team compleet hadden overlopen. Nu lopen we continu 

achter de feiten aan door niet compleet maar bovenal niet fit uit de startblokken te vliegen. 

Heren dit kan en moet anders!  

Laten we deze “pauze” in ieder geval zo compleet mogelijk op de zondag aantreden op de 

trainingen van Walter en Gary zodat we, behoudens leuke en leerzame trainingen, ook fitter 

kunnen raken zodat we tweede helft van het seizoen, want die gaat er uiteraard gewoon 

komen, door kunnen gaan met de spreekwoordelijke stip op de horizon – lees: promotie! 

 

Door allerlei redenen waarmee ik jullie verder niet lastig ga vallen, heeft de verbouwing van 

de kleedkamers toch enige vertraging opgelopen. Mijlpaal is in ieder geval vrijdag 9 

december want dan word de nieuwe bitumenlaag over het gehele dak aangebracht met daarop 

donderdag 16 december de zonnepanelen. Iets dat met de huidige energieprijzen en welkome 

investering is. 

 

Inmiddels is, met de nodige aandacht, ons niet al te groot uitgevallen LHBTI “Bij ons 

iedereen welkom” bord onthult door Elly Konijn (wethouder van o.a. diversiteit) en Loena 

van Berkel (dochter van ..) in aanwezigheid van Joop Schermer (voorzitter COC Noord 

Holland),  Sanne Wunderink (Alkmaarsport) en Vanessa Zonneveld (gemeente Alkmaar) en 

onze gehele eerste team. Al met al een goed initiatief en een duidelijk signaal. Het zou mooi 

zijn als we toestemming krijgen het bord iets groter te maken zodat het beter te lezen is en 

ook beter aansluit met de andere borden op het hek. 

 

Met de aangescherpte regels is het lastig iets te roepen over de ophanden zijnde ALV maar op 

een zo kort mogelijk termijn hier meer over. Wel kan ik mededelen dat ons zeskoppige 

geheel mannelijke bestuur met een kop is uitgebreid en wel met een vrouw. Anouk Koning 

gaat ons bestuur met haar expertise bijstaan en ondersteunen. Anouk welkom bij de club. 

 

Ook zijn we bezig met functiebeschrijvingen voor de diverse commissies welke onze club 

rijk is. Deze zullen eind van dit jaar gereed zijn. Mocht je interesse hebben in een functie 

binnen een commissie kunnen we je in ieder geval een mooi en duidelijk naslagwerk geven 

met hetgeen je kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Ik zou zeggen; schroom niet! 

 

Rest het mij om iedereen, ondanks alle beperkingen, ontzettend fijne dagen en een 

voorspoedig uiteinde te wensen en ik kijk er naar uit om jullie allemaal weer op de club te 

mogen begroeten.  
 

        
Voor nu, stay save.  Met ovale groet,                  Pook van Berkel 

(interim) Voorzitter Alkmaarse Rugby Union Footbal Club 

0621330311 (nieuw nummer) 

pook_arufc@outlook.com (nieuw emailadres) 

mailto:pook_arufc@outlook.com


 Opleiding TBM scheidsrechter 12 februari 2022 

Om de Turven, Benjamins en Mini’s op de zaterdagochtend hun wedstrijden te kunnen laten spelen 

zijn er voor hun wedstrijden ook scheidsrechters nodig. Van thuisspelende clubs wordt verwacht dat 

zij de scheidsrechters voor die dag regelen. 

Bij voldoende animo verzorgt Joop Zandvliet op zaterdagochtend 12 februari 2022 op ons 

trainingsveld de opleiding tot TBM-scheidsrechter. Op deze ochtend spelen de Mini’s in Alkmaar en 

kunnen de ouders tijdens de wedstrijden de opleiding volgen. 

Joop Zandvliet zal dan de spelregels en spelsituaties doorlopen zodat ook de Alkmaarse RUFC 

voldoende scheidsrechters heeft om in te zetten bij onze T.B.- en M.-dagen. 

Geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Ino Kouwenhoven via .referees@alkmaarserugby.nl 

En voor vragen kun je ook bij hem terecht of bij de trainers van de Turven, Benjamins en Mini’s 

 

                                                                

        

mailto:referees@alkmaarserugby.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 

 

 
 
 

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 Noord-West 

                                            Junioren (Ribbon) clusterteam met Hoorn 

   Cubs (Shield) clusterteam met Hoorn 

                                           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


Mag ik me even voorstellen? 
 
Hoe heet je? Jeanet van Berkel 
 
Hoe oud ben je? 38 
 
Hoe lang rugby je?  10 jaar gespeeld  
 
In welk team speel je? We zijn begonnen met een eigen team van Alkmaar later zijn we geclusterd 
met Hoorn en Schagen en speelde we samen als De Foeste Moiden. Voor de meiden die gestopt zijn 

is er het team van de Alkmaarse Lady Legends. Een gelegenheids team waar ik nu 'lid'😉 van ben. 
 
Op welke positie speel je? Begonnen als scrumhalf. Later flanker, hooker en ook nog even prop 

gestaan.  Laten we zeggen dat ik een echte voorwaartse ben💪 
 
Hoe ben je met rugby in aanraking gekomen?  Mijn broer Pook speelt al vanaf zijn 12e dus ik kwam 
als klein meisje al op de club. Toen er in 2008 een damesteam startte heeft Pook mij aangespoord 
om mee te doen. Sinds de eerste training ben ik verkocht 
 
Wat doe je binnen de club? Mijn zoon Meiny is dit seizoen gestart bij de mini's. Ik was super blij 

dat ik kon aansluiten bij Michel en Dennis als trainer. Het is een droom die uitkomt. Verder probeer 

ik te helpen waar ik kan. Samen met Dennis is het gelukt geld in te zamelen bij 12 nieuwe sponsoren 

en de hele jeugd te voorzien van een kleding pakket. Geweldig om te zien hoe zo'n initiatief als een 

sneeuwbaleffect door de club raast en mensen enthousiasmeert. Ik voel me weer als in vis in het 

water op ons mooie cluppie😊

 

Voor de duidelijkheid; Jeanet hangt links…..  



  Kassabonnen inleveren !! 
   

      
Het jaar 2021 zit er bijna weer op dus moeten de kassabonnen van  

Slagerij Jeroen de Vries, Notenbranderij Robert Weerman     
en Dierenspeciaalzaak Pro-Dier weer opgeteld en ingeleverd worden.  
5 % van het totaalbedrag wordt als sponsoring in de Clubkas gestort. 
En die gebruiken we weer voor de aanschaf van shirts voor onze Jeugd. 
Kijk maar eens hoe mooi deze kids er op de Verzameldagen altijd bijlopen. 
Dus als u nog bonnetjes van deze adverteerders heeft, neem deze dan mee naar de training en lever 
ze in bij Joop of één van de trainers.  
En anders in de loop van januari; eind van deze maand leveren wij ze in. 
 
Ben je niet in de gelegenheid bel dan even naar: 0610753032 dan worden ze opgehaald. 

                                                     

 
             Bedankt alvast, ook namens onze Jeugd.  

Fijne Kerstdagen en een Gezellige Jaarwisseling   

De Kangeroe. 

 
     

 



P.R. in IJssalon De Mient 

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

 
 
 

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 18.30 – 19.30 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                                 

Voorlopig zijn alle avondtrainingen gestopt ivm de huidige maatregelen als ook de 

competitiewedstrijden op de zaterdag en de zondag, daarom gaan we nu op deze dagen 

maar trainen:  Op de zaterdagochtend vanaf 10.00 uur met de Jeugd 

   En op de zondagochtend vanaf 10.30 uur met de Senioren 

 

Cubs, Junioren en Dames trainen ook samen met hun clusterpartners 

(nadere info hieromtrent bij de trainers/begeleiding) 

 

 



Geen training tijdens Corona? Rugby finds a way!  

Door de huidige maatregelen kunnen we niet meer trainen op de dinsdag en donderdagavonden. 

Gelukkig vinden onze trainers wel een manier: alle leeftijdscategorieën trainen nu overdag in het 

weekend. De trainingen worden goed bezocht, en zo kunnen al onze leden toch nog lekker hun 

energie kwijt.   

 

 

 

De Mini’s na hun training afgelopen zaterdag 11 december 



De Evenementen Commissie zit ook voorlopig in een Lockdown 

Met de huidige beperkingen en maatregelen zit er voor de Evenementen Commissie voorlopig niets 

anders op. Er valt momenteel weinig te organiseren nu de kantine grotendeels gesloten is en er geen 

toeschouwers welkom zijn op het complex. De laatste evenementen die nog mogelijk waren, De 

seizoens-opening en De sponsordag waren een groot succes en goed bezocht. Het Keeztoernooi was 

al grotendeels rond, maar was het eerste evenement wat ten prooi viel aan de huidige lockdown. En 

daarna volgden de rest: Sinterklaas, Biertapwedstrijden, Kerstavondjes, en naar we vrezen zit de 

Nieuwjaarsreceptie er ook niet in. Op dit moment is het niet meer mogelijk om iets te organiseren 

voor de leden, hoe graag we dit ook willen…., voorlopig kunnen we dit wel even op onze ovale buik 

schrijven. We richten ons nu maar op het eestvolgende evenement op de agenda in het nieuwe jaar; 

De Pubquiz olv Simon Blaauw, 22 januari a.s. 

Zo gauw we weer aan de bak kunnen, komen we bij u terug, we staan te popelen………..  

Hartelijke groet, 
Sascha, Dan, Michelle, Ingrid, Joop, Anouk 
 
 

     Club van 50 bezorgt de Jeugd een leuke Sinterklaassuprise  

Dit jaar geen bezoek van Sinterklaas en z’n knechten in De Kangeroe, vanwege de geldende 

maatregelen in deze Coronatijd. Maar desondanks werd onze Jeugd niet vergeten.                             

Op dinsdag 30 november werden de Jeugdleden, na hun training, verrast met een lekkere traktatie 

in de vorm van een zak snoep/munten en voor de trainers/begeleiders een speculaaspop met een 

chocolade letter. Toch heel attent van de Goedheiligman dat hij, ondanks alles, nog aan de 

sportende Jeugd aandacht blijft geven. 

Mogelijk gemaakt door de Vriendenclub van 50.  Grote klasse en bedankt, namens de Jeugd. 

En in de maand hier voorafgaand zijn alle trainers, begeleiders en referees van een mooie nieuwe jas 

voorzien, zodat we als club een nog mooiere uniforme en professionele uitstraling hebben. 

Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenclub van 50.                       Top, bedankt voor deze aandacht          

voor onze vrijwilligers. 

Ook lid worden van de Vriendenclub van 50 ?? 

  stuur dan een mail naar joop.stoop@planet.nl 

 

 

mailto:joop.stoop@planet.nl


Cubs Shield poule A, 2e fase 
09 Dez 2021 

# Team GW W V G Pnt 

1 CL Haarlem/Smugglers CU 2 3 3 0 0 13 

2 RC DIOK CU 2 3 2 1 0 11 

3 HRC CU 3 3 2 1 0 10 

4 CL Alkmaar/West-Friesland CU 1 3 1 2 0 5 

5 CL RC Den Helder/Rush CU 1 3 1 2 0 5 

6 RC The Bassets CU 1 3 0 3 0 0 

Junioren Ribbon poule A, 2e fase 
09 Dez 2021 

# Team GW W V G Pnt 

1 CL Haarlem/Smugglers JU 2 3 2 1 0 10 

2 Amstelveense RC JU 2 3 2 1 0 9 

3 RC The Bassets JU 1 2 1 1 0 4 

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

5 CL West-Friesland/Alkmaar JU 1 2 0 2 0 0 

Colts Shield poule A, 2e fase 
09 Dez 2021 

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

1 CL Twente CO 1 2 2 0 0 10 119 23 96 

2 CL Hawks/Houtsche CO 1 2 2 0 0 10 81 35 46 

3 CL Noord CO 1 2 0 2 0 0 33 82 -49 

4 CL Noord West CO 1 2 0 2 0 0 25 118 -93 

2e klasse Dames, 1e fase 
09 Dez 2021 

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

1 CL Cheetahs D1 5 5 0 0 24 291 27 264 

2 Lady Bears 1 5 4 1 0 21 178 53 125 

3 CL Delftse Dames D1 5 3 2 0 15 214 142 72 

4 CL Groot Mokum D1 5 3 2 0 15 154 196 -42 

5 RRC D1 5 2 3 0 10 166 164 2 

6 LSRG D1 5 2 3 0 8 107 202 -95 

7 CL De Foeste Moiden D1 5 0 4 1 2 82 220 -138 

8 CL Greate Tryn D1 5 0 4 1 2 98 286 -188 



4e klasse Heren Noord-West, 1e fase 
09 Dez 2021 

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

1 AAC 2 7 7 0 0 35 506 7 499 

2 URC 4 7 6 1 0 29 210 75 135 

3 A.S.R.V. Ascrum 5 7 4 3 0 20 210 264 -54 

4 RC 't Gooi Fier 7 4 3 0 19 188 217 -29 

5 Amstelveense RC 3 7 3 4 0 15 188 224 -36 

6 Alkmaarse R.U.F.C. 2 7 3 4 0 14 140 198 -58 

7 Rotterdamse Studenten RC 3 7 2 5 0 11 140 242 -102 

8 RC The Smugglers 1 7 2 5 0 11 111 248 -137 

9 RC Hawks 1 7 2 5 0 10 114 213 -99 

10 CL Amsterdam/Zaandijk 2 7 2 5 0 10 88 207 -119 

3e klasse Heren Noord-West, 1e fase 
09 Dez 2021 

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

1 RC Spakenburg 1 9 9 0 0 43 378 76 302 

2 RC Bulldogs 1 9 8 1 0 40 418 111 307 

3 RFC Haarlem 2 9 6 3 0 29 316 108 208 

4 RC 't Gooi 3 9 6 3 0 28 210 188 22 

5 Cas RC Driede 9 6 3 0 28 254 145 109 

6 Alkmaarse R.U.F.C. 1 9 5 4 0 25 265 202 63 

7 RC Amsterdam 1 9 4 4 1 21 167 170 -3 

8 SRC Rush 1 9 3 6 0 16 181 356 -175 

9 RC Den Helder 1 9 2 6 1 12 184 282 -98 

10 RC DIOK 3 9 2 6 1 12 114 270 -156 

11 A.S.R.V. Ascrum 3 9 1 8 0 6 105 430 -325 

12 RC West-Friesland 1 9 0 8 1 2 100 354 -254 

 

Alle competities zijn in evenwicht gebracht volgens het V.W.W. Inhaalwedstrijden zijn gespeeld, 

zodat we zo weer kunnen starten als er groen licht komt in het nieuwe jaar. Hoogstwaarschijnlijk 

starten we dan gelijk met de volgende fase. Zodra dit bekend is zullen we dit gelijk communiceren. 

‘In the mean while, keep in shape, stay safe en visit the trainingen in the weekend. 

        Wedstrijdsecr.  

           



                      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! 

  

   
 

 

                                  

http://www.onzeclubwinkel.nl/?fbclid=IwAR03ZZ1WXbddqrXrJjK7RD_CF41FWuQBF7daJnTMWsBV2UHLmSOtNMtBxKg


Oliebollen bestellen bij de Foeste Moiden 
 

De jaarlijkse oliebollen actie wordt ook nu weer georganiseerd door de Foeste Moiden. Niet 

in de rij staan maar jouw oliebollen, kwarkinis, appelbeignets of appelflappen gebakken door 

bakkerij Mol coronaproof bij je thuisbezorgd door een moidje: hoe makkelijk wil je het 

hebben? Dus gun jezelf wat gemak, bestel snel en sponsor de Foeste Moiden.  

 

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar foesteoliebollen@gmail.com of een appje naar 

Nikita Gerritsen (0617412546).  
 

 

mailto:foesteoliebollen@gmail.com


 

    Fijne Feestdagen !! 

Tenslotte aan het einde van een bewogen en een wederom historisch jaar met slechts enkele 

gespeelde matches; 

   

Wensen we iedereen toch fijne en gezellige Kerstdagen, die zich met de huidige maatregelen, wel 

grotendeels in huiselijke kring zullen plaatsvinden. Veel plezier en maak er wat van.  

     

En een voorspoedig 2022 in goede gezondheid en laten we hopen dat we ook snel weer sportief wat 

kunnen laten zien, want jeetje man wat missen we momenteel toch die wedstrijden en het hele 

sociale wereldje er om heen. Tot ziens op of rondom het veld en in De Kangeroe.  

   In the meanwhile, stay safe and take care.  

     

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

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

 

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

