
Welkom bij
RC de Scrumboks



Agenda

• Introductie van de club
• Geschiedenis
• Kernwaarden

• Introductie Rugby
• Geschiedenis
• Leeftijd categorieen
• Spelregels

• Club organisatie
• Verwachtingen leden en ouders



Geschiedenis van RC de Scrumboks Tiel

• Opgericht in 1976 
• Eerste veld bij het zwembad, 

daarna aan de 
Goudenregenstraat in Tiel

• In 1997 verhuisd naar de huidige
locatie

• Inmiddels meer dan 100 leden
• 9 teams van jong tot oud



Kernwaarden
club & Rugby

Respect Passie

Teamwork Discipline 



Geschiedenis Rugby

• Volgens een bekende legende is rugby in 1823 
begonnen door William Webb Ellis, leerling van 
één van de oudste en bekendste kostscholen in 
Engeland.

• De school is gevestigd in de stad Rugby in 
Engeland. Tijdens een voetbalwedstrijd pakte 
William Webb Ellis de bal op en rende ermee naar 
de overkant van het veld. William Webb Ellis 
wordt op zijn school nog steeds vereerd en de 
beker, die aan de wereldkampioen wordt 
overhandigd, heet de Webb Ellis Cup.



Leeftijdscategorieën

• Guppen – U6 5 spelers
• Turven – U8 (Tag rugby) 6 spelers
• Benjamins – U10 8 spelers
• Mini’s – U12 12 spelers
• Cubs  - U14 15 spelers
• Junioren – U16 15 spelers
• Colts – U18 15 spelers
• Senioren 15 spelers



Spelregels rugby

Disclaimer: 

• Deze presentatie is geen compleet overzicht van alle
regels

• Het is een “handleiding”  voor de debuterende toeschouwer:
mensen die niet eerder met rugby in aanraking zijn geweest.

• Doel van dit gedeelte van de presentatie is om uitleg te geven over het spel en de belangrijkste regels.

• Een compleet overzicht van alle regels is te lezen op https://www.rugby.nl/page/het-spel

• PS. Ja de bal is niet rond J

https://www.rugby.nl/page/het-spel


Rugby in het kort:

• 2x 15 personen (afhankelijk van de leeftijdscategorie)

• 2x 40 minuten (afhankelijk van de leeftijdscategorie)

• Bal drukken over de lijn

• Door de bal
• Te dragen
• Passen naar achteren / opzij
• Schoppen (afhankelijk van de leeftijds categorie)

• En de tegenstander
• Te ontwijken, of 
• Te tackelen



Scoren?

• Bal drukken in try-gebied = try 5 punten
• Conversie = kick tussen de palen na try 2 punten

• Kick tussen de palen = dropkick goal 3 punten

• Bij de Turven en Benjamins geen conversie en dropkicks 
een try is 1 punt.



Tackle

• Met de armen
• Onder de schouders 
• Getackeld? Bal loslaten!!

• Turven spelen tagrugby, afpakken linten.
• Lint afgepakt is pass naar teamgenoot
• 5x lint afgepakt bal naar tegenstander
• In 1x 2 linten is bal naar tegenstander



Opeenhoping van spelers



Opeenhoping van spelers

Bal op de grond is een Ruck – Bal verdedigen of bal
veroveren

Bal in de handen is een Maul – Aanval
naar voren drijven

Ruck

Maul



Overige spelers bij Ruck & Maul



Scrum

• 8x8 Zwaar werk
• Jeugd kleinere scrum deze is uncontested of 

minimale druk. Uncontested is alleen tegen
elkaar leunen, niet duwen en het team dat de 
bal inbrengt brengt de bal met de voet naar
achteren.
• Veiligheid voorop!!



Bal over de zijlijn: Line out

• 2 rijen
• Ingooi in het midden
• Ingooiende partij bepaalt de hoeveelheid

• Jongere jeugd vrije ingooi



Off Side (buitenspel)

• Elke speler die voor de bal staat
• Mag niet deelnemen/belemmeren
• Sanctie: Penalty kick (3 punten)

• Bij de scrum, ruck, maul:
• Achter de laatste voeten



Overtredingen
• “Zwaar”
• Voor de bal – off side
• Gemeen/onsportief spel

• “Licht”
• Uitlokking van fout

• “Onbedoeld”
• Bal valt naar voren (knock on)

Penalty kick
• Voor eigen lineout
• Tussen de palen
• of lopen

Free kick
• Voor hun lineout
• Of lopen

Scrum



Respect = hygienische 
voorwaarde
• Tussen spelers 

• “Play hard but fair”

• Naar de scheidsrechter
• “Meneer/Mevrouw de ref of scheidsrechter…?
• Accepteren beslissing (ook supporters!)

• Poort & 3e helft

• Publiek
• Naast elkaar langs de lijn
• Plezier en waardering 
• Zowel bij winst als verlies!



Rugby mentaliteit

• Positief: Willen winnen, altijd
• Balbezit??? Aanvalluhhh!!!
• Acceptatie

• Pijn
• Scheidsrechters beslissing

• Respect
• Tegenstander
• Teamgenoten
• Officials



Club organisatie
Voorzitter - Alex Meeter
Secretaris - Laura Lafaille
Technische commissie - Dennis van Gelderen
Penningmeester - Hellen de Zeeuw
Wedstrijd secr. Heren - Reinier van der Mijden
Wedstrijd secr. Dames - Claasje Beyen
GTBM coordinator - Pierre Buijsman
CJC coordinator - Bas van Ooijen
Vertrouwenspersoon - Claudia van der Wijngaart

https://www.scrumboks.nl/het-bestuur/



Trainers (dinsdag & vrijdag)

• Turven (18:15 tot 19:30) - Jaap van de Brum
• Benjamins (18:45 – 20:00) - Ed van Harten
• Mini’s (18:45 – 20:00) - Lloyd Bloem
• Cubs/Junioren (18:45 – 20:00) - Alex Meeter
• Colts (18:45 – 20:00) - Hans Meeter (Hoofdtrainer)
• Dames (19:30 – 21:00) - Dennis van Gelderen
• Heren (19:30 – 21:00) - Hans Meeter



Wat verwachten we van leden en ouders

• Enthousiaste club van vrijwilligers
• Bardienst
• Scheidsrechter
• Schoonmaken
• Organisatie
• Bestuurs functies
• Overige functies

• Ouders van de jongste kids, investeer in het speelplezier van jullie kind. 
Rugby is een gave teamsport maar je kan het niet alleen trainen. 
Wedstrijden zijn belangrijk maar niet om de hoek. Neem wel de zaterdag
ochtend de tijd om jullie kind lekker te laten spelen!!



Zijn er nog vragen???


