


WELKOM
• Teams

• Kernwaarden en 10 gouden regels van de Dukes

• Handige weetjes

• Vrijwilligers

• Recente ontwikkelingen

• Veilig sportklimaat

• Clustercoaches

• Seizoensplanning

• TBM weekend

• Tripcommissie



BESTUURSLID JEUGDZAKEN

• Getrouwd met Rick

• 2 zonen; 1 speelt Rugby bij de Cubs

• Speelster Rugby Dames

• Voormalig TBM Coördinator

• Voormalig trainster Turven Angela Haas

Jeugd@dukesrugby.nl



TEAMS

We starten dit seizoen met 250 jeugdspelers

De jeugd bestaat uit twee clusters: GTBM en CJC

Elke cluster heeft een clustercoach: Frank vd Heuvel en Joost Kuppens



TEAMS – TEAMMANAGERS GTBM

G u p p e n
Kim van de Leer

guppen@dukesrugby.nl

T u r v e n
Faye Haynes 

& Henrike de kat

turven@dukesrugby.nl

B e n j a m i n s
Anouk van Vugt

& Linda Banens

benjamins@dukesrugby.nl

M i n i s
Annemieke van Summeren

minis@dukesrugby.nl



TEAMS – TEAMMANAGERS CJC

C u b s
Jeanette & Richard 

Ruijters

J u n i o r e n
Dave Wels

C o l t s  
Martina Bouwens

& Tjeu van Bragt



KERNWAARDEN RUGBY

Respect

Discipline

Kameraadschap



10 GOUDEN DUKES REGELS
1. Rugby is een vriendensport ik kom op voor mijn teamgenoten.

2. Schelden en slaan hoort niet thuis op het rugbyveld en is niet stoer!!! Een harde lage 

tackle wel!!!

3. Ik ga zorgvuldig om met de spullen van de club en zorg ervoor dat alles netjes wordt 

opgeruimd na de training en de wedstrijden en dat alle rugbyballen weer verzameld 

zijn.

4. Het clubhuis is onze basis. Daarom behandel ik het meubilair zorgvuldig en draag ik 

gèèn noppen schoenen in de kantine!! Op deze manier blijft het clubhuis netjes.

5. Er wordt niet gerookt in het clubhuis!!



10 GOUDEN DUKES REGELS
6. Rugby is een dames- en herensport!!! Ik toon respect voor de tegenstander, 

de scheidsrechter, mijn teamgenoten, mijn trainers en het publiek. Ook als ik zelf niet speel 

en tot het publiek behoor.

7. Discipline is belangrijk!!! Ik ben op tijd voor de training en wedstrijd aanwezig. Als ik niet 

kan dan zorg ik er tijdig voor dat dit wordt doorgegeven aan de juiste persoon.

8. Uniformiteit is belangrijk!!! Door het dragen van de juiste rugbykleding tijdens de wedstrijd 

(Dukes shirt & broekje en zwarte sokken) laat ik met trots zien dat ik voor de Dukes speel.

9. Ik doe mijn uiterste best op de training om rugby te leren. Als ik iets niet snap of er zit even 

iets niet mee dan ga ik naar een van mijn trainers voor uitleg.

10. Ik doe rugby voor mijn plezier!!! Als we een keer verliezen laten we de koppen niet hangen 

maar zetten we onze schouders eronder voor de volgende wedstrijd.



WEETJES

• Gratis parkeren in st jans parkeergarage – scanner in de gang

• “Smell like hell” kist – gevonden voorwerpen onderaan de trap

• Teamers

• Bitjes bij teammanager of achter de bar

• DigiDukes

• Whatsapp groep per team

• Ladiesnight



VRIJWILLIGERS

• Bardienst

• Keukendienst

• Trainers, coaches, teammanagers

• Ouderontbijt

• Sinterklaas

• Taartentafel bij toernooi

• Fotograaf



RECENTE ONTWIKKELINGEN JEUGD

• EHBO-cursus voor trainers en teammanagers

• Train the trainers

• EHBO-kits voor alle teams

• VOG

• Scheidrechtersopleiding level 1



VEILIG SPORTKLIMAAT

• VOG

• Vertrouwenspersoon



VERTROUWENSPERSOON

NATASJA HEHANUSSA VCP@DUKESRUGBY.NL

De VCP is een contactfunctionaris binnen de vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en is

laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij incidenten. De VCP hoort aan en verwijst door, de VCP als rol

is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport wordt gedefinieerd als;

Enige vorm van ongewenst verbaal;  non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon 

wordt aangetast in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende   vernederende of kwetsende situatie wordt 

gecreëerd.

MEER INFO KLIK HIER

mailto:vcp@dukesrugby.nl
https://www.dukesrugby.nl/de-club/vertrouwenspersoon/


CLUSTERCOACH GTBM + RAZ
FRANK VAN DEN HEUVEL

Begeleiden en adviseren van trainers en coaches waarbij clubvisie en spelers ontwikkeling centraal staan.

O.a. door:

• Observeren en evalueren van trainingen en wedstrijden.

• Trainers feedback geven op hun handelen.

• Uitleg over LTAD, didactiek, pedagogiek en rugby technische vraagstukken.

• Organiseren van trainerscursussen.

• Begeleiden van stagiaires.

TD/ Talentcoach:

• RAZ

• Regio RUGBY



CLUSTERCOACH CJC
JOOST KUPPENS

Trainers, coaches en teammanagers ondersteunen en adviseren zodat de clubvisie op begeleiden van spelersontwikkeling 

gerealiseerd wordt. 

Oa door:

• Trainingen en wedstrijden observeren. 

• Trainers/coaches feedback geven over hun handelen. 

• Hierbij altijd vergelijking maken met hetgeen we in ons beleid hebben afgesproken. 

• Train de trainersdagen organiseren. 

• Helpen in maken van een jaarplanning en trainingsvoorbereidingen.

• Vraag gestuurd handelen; stafleden met rugby technische vragen kunnen bij me terecht. 



SEIZOENSPLANNING 2021 / 2022 GTBM

• Toernooien / bonds- en districtsdagen diverse data

• TBM weekend zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021

• Sinterklaas 4 december

• Jeugdtrip april / mei 2022

• Dukes Jeugdtoernooi zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022

• Seizoensafsluiting juni 2022



SEIZOENSPLANNING 2021 / 2022 CJC

• Pre-season toernooien diverse data

• Competitie september 2021 – maart 2022

• Post-season toernooien diverse data

• Jeugdtrip april / mei 2022

• Dukes jeugdtoernooi zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022

• Seizoensafsluiting juni 2022



GTBM - COÖRDINATOR

• Inschrijven van TBM bij toernooien, bonds- en districtsdagen

• Contact met andere TBM coördinatoren (regionaal en landelijk)

• Eerste contact met nieuwe introleden (GTBM)

• Organiseren ouderontbijt

• Organiseren van Sinterklaas 

• Organiseren van TBM weekend
Lenneke Kerkvliet

tbm@dukesrugby.nl



TBM WEEKEND 2019



TBM WEEKEND 2020



TBM WEEKEND 2021

• TBM weekend 2021 vindt plaats op 2 en 3 oktober 2021 bij scouting Udenhout

• Tot en met vandaag (18-09-21) kun je nog een kaartje kopen in de webwinkel €35

• Teambuilding, samen rugby liedjes zingen, samen spellen doen, elkaar beter leren 

kennen, vuurtje stoken etc.



JEUGD TRIP COMMISSIE



VEILING


