
 



 
Van de voorzitter 
 
Beste leden van de Castricumse Rugbyclub 

 

Voor  je zie je de eerste versie van een elektronische 

nieuwsbrief. Wij zullen deze vorm van communicatie gaan 

gebruiken om jullie sneller en beter te informeren over zaken 

die de club betreffen.  

In deze nieuwsbrief vinden jullie in de toekomst mededelingen 

over evenementen; uit het bestuur; vanuit de bond Rugby 

Nederland voor zover nog niet elders medegedeeld; vacatures 

en nog veel meer. 
              

Een eerste vraag: als iemand tijd, zin en een beetje talent heeft om deze nieuwsbrief 

tot een succes te maken? Meld je aan bij freekick@casrc.nl 

 

De Castricumse Rugbyclub is vooral de laatste jaren enorm gegroeid. Zowel bij de 

jeugd al bij de senioren. Dit vraagt om een betere organisatie op alle niveaus. Er zijn 

veel nieuwe vrijwilligers gekomen, maar er zijn (gelukkig maar) ook velen die al jaren 

met veel enthousiasme veel van hun vrije tijd inzetten voor de club en haar leden. 

We hebben nog veel meer hulp nodig. We maken thans een overzicht van 

vrijwilligersfuncties met de taken en verantwoordelijkheden en de te verwachten tijd 

die je er voor nodig hebt. Binnenkort in deze nieuwsbrief en op de site. 
                    

Een aantal belangrijke wijzigingen betreft de Technische Commissie (TC). De TC 

vormt misschien wel het kloppend hart van de vereniging. In de TC wordt oa de 

speelstijl van de Castricumse Rugbyclub besproken en vastgesteld, waarna deze in 

de club via trainers weer bij de spelers komt. In de opbouw van de organisatie van de 

TC is nog veel te realiseren. Het bestuur heeft daarom gemeend, na een aantal 

voorgesprekken, Tijmen Vader te vragen deze taak op zich de nemen. Tijmen heeft 

bestuurlijke ervaring, kent veel trainers en spelers vanuit zijn functie bij de RTC en 

heeft goede contacten bij de NRB. Tijmen is de komende periode voorzitter van de 

TC. Het is de bedoeling  dat hij ons helpt bij het formuleren van het technisch beleid, 

de taak/functie omschrijvingen en het verduidelijken van de organisatie. Hij stuurt 

samen met de andere leden de trainers aan. In overleg met vertegenwoordigers van 

senioren; oudere en jongere jeugd worden bv ook dispensaties eerst in de TC 

besproken. In de volgende nieuwsbrief hierover meer. 
                

Een ander belangrijke ontwikkeling die voor de zomer al is gestart, is  het opnieuw 

instellen van de jeugdcommissie, na de TC ook zeer belangrijk. De jeugdgroep is 

groot en omvat zeer veel verschillende leeftijden met allen hun eigen kenmerken. 

Joeri van Campo werkt hier met veel mensen hard aan. Ook hier is nog veel te 

realiseren. Zo hadden we reeds een zeer succesvolle jeugdstartdag en binnenkort 

ook een scheidsrechtercursus. 
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We zijn als bestuur ons zeer bewust dat er nog heel veel aan de organisatie van de 

club moet gebeuren. En omdat we onze leden ook op de hoogte willen houden van 

de stappen die zowel door het bestuur als door alle andere actieve leden worden 

ondernomen, is er voor gekozen om via deze nieuwsbrief hen daarover te 

informeren.  
            

Uiteraard kan iedereen ook stukjes schrijven die voor alle leden interessant zijn. 

Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief zeer regelmatig gaat verschijnen. De 

praktijk zal de frequentie bepalen, eens per maand, eens per twee weken of elke 

week. Dat hangt af van de hoeveelheid aangedragen informatie en de urgentie voor 

de publicatie.  

De nieuwsbrief wordt als pdf verzonden naar alle leden via hun mailadres dat zij 

vermeld hebben bij de ledenadministratie. Bovendien zal de nieuwsbrief ook te 

downloaden zijn via onze website onder de tab NIEUWS. 

 

Wij wensen onze leden veel leesplezier en aarzel niet om zelf lezenswaardige 

berichten over onze vereniging in te sturen naar redactie@casrc.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Niek Valk, voorzitter 

 

 

Nieuwe Technische Commissie 

 

Sinds kort is er een nieuwe Technische Commissie. Het bestuur 

heeft Tijmen Vader gevraagd om het komend half jaar te helpen 

bij het verbeteren van de organisatie, met name rond het rugby 

technische gedeelte. Inmiddels hebben een aantal leden zich 

bereid getoond om hieraan mee te werken. In deze periode zal 

Tijmen ook als voorzitter van de TC fungeren en het bestuur adviseren vanuit de TC. 

De volgende mensen zitten nu in de TC: 

Tijmen Vader, voorzitter TC, contactpersoon CJC, voorzitter DJO contactpersoon 

met ons bestuur, contactpersoon Rugby Nederland, opleidingen en dispensaties 

Lister Kire, contactpersoon senioren heren, contactpersoon materialen 

Gary Jeffreries, contactpersoon buitenlandse clubs, géen supervisie hoofdcoach 

Jitske van Bruggen, contactpersoon senioren dames 

Gijs Pannekeet, contactpersoon BGTBM, contactpersoon Jeugd Commissie 

Johan Mooij, algemeen lid, overzicht spelers 

De komende periode gaat de TC aan de slag met veel verschillende onderwerpen. 

De missie en visie  wordt in samenspraak met het bestuur vastgesteld. Van daaruit 

komen de actiepunten die door de TC verder worden uitgewerkt. Dit geldt ook voor 

de identiteit en de gedragscode van de club(leden).  

Daarnaast gaat de TC zich ontfermen over de speelstijl en het gameplan van de 

teams, dit in samenhang met de inbreng van o.a. de hoofdtrainer 



Tijmen komt ook met een opzet voor een functieboek dat na inbreng van 

betrokkenen door het bestuur zal worden vastgesteld. 

 

 Nieuwe Jeugd Commissie 

 

 Met ingang van dit seizoen is er een nieuwe Jeugd Commissie 

actief. De voorzitter van de jeugdcommissie is Joeri van 

Campo. 

 

Joeri is vader van Bryan (cub), Mackenzy (mini) en Mendel 

(beren) en speelt zelf in het derde. 

 

De Jeugd Commissie is de schakel tussen het bestuur van CasRC en de spelers, 

ouders en staf bij de jeugd. Zij verzorgd de informatie en communicatie vanuit en 

naar het bestuur van CasRC de het DJO (District Jeugd Overleg NW) en alle 

betrokkenen bij de jeugd van de club. Zij organiseert diverse teamoverstaijgende 

activiteiten zoals de RDD (Rugby Development Dagen), sinterklaas enz. Ze bewaakt 

ook dat alle jeugdteams evenveel aandacht krijgen en dat de inspanning vanuit de 

club evenredig verdeeld is over de teams. Samen met de penningmeester van de 

club bewaakt zij het budget voor de jeugd. 
     

De Jeugd Commissie bestaat uit de volgende personen 

Joeri van Campo, voorzitter JC. secretaris District jeugd overleg NW 

Patrick Phang, coördinator Cubs Junioren Colts 

Peter Jürgens, coördinator Turven Benjamins Minis 

Debbie Reurts, coördinator Beren en Guppen 

Ed Willems, wedstrijdsecretaris Cubs Junioren Colts 

Raoul van Eijk, wedstrijdsecretaris Turven Benjamins Minis 

Gijs Pannekeet, contactpersoon Technische Commissie 

Daarnaast zijn er nog meerdere personen actief rond de jeugd, naast o.a. de 

trainers, coaches en teammanagers. Dat zijn o.a. 

Annemarie Beers, verzorgd EHBO bij de GTBM 

Jessica Kant, verzorger bij de cubs 

Cees Driehuis, verzorgt winkel en indeling bardiensten  

Marieke Heydeman, bereidt scheidsrechtercursus voor 

 

ZATERDAG 18 NOVEMBER   
INLOOP VANAF 18:00 uur, AANVANG DINER 18:45 uur 

 MOSSELAVOND met BOCKBIER  
en indien gewenst SATÉMAALTIJD 
VOOR ALLE SPELERS EN SPEELSTERS 
MAAR OOK VOOR OUDERS VAN DE JEUGD 
Kosten 15 euro pp betalen bij entree. Wel aanmelden via 

mosselavond@casrc.nl in verband met inkopen. Vermeldt aantal en mossel en/of saté. 



 
 

WOENSDAG 29 NOVEMBER   
vanaf 16:30 uur komt 
    

SINTERKLAAS op Wouterland bij CasRC. 
 
Voor alle spelers en speelsters van het Berenteam, 

het Guppenteam,  de Turven en de Benjamins. Hun 

broertjes en zusjes zijn ook welkom. De ouders 

kunnen hun kinderen opgeven bij de teammanagers. 

 
 

VACATURES - VACATURES - VACATURES - VACATURES 
           

"You are never to big to do the small things that have to be done" 
 

De Castricumse Rugby Club wordt gevormd door alle vrijwilligers die zich voor hun 
rugbyclub inzetten. Dat zijn er veel, maar we zijn altijd op zoek naar mensen die een 
taak op zich willen nemen. Op dit moment zoeken wij o.a. 
 
medewerker Publiciteit  
Verzorgen en coördineren van oa aankondiging en verslagen van wedstrijden voor o.a. de 
diverse kranten 
 
beheerder Fitnessruimte boven  
We willen de krachtruimte boven opnieuw inrichten, maar daarna is er een veel beter beheer 
van die ruimte nodig. Wie van de (toekomstige) gebruikers voelt zich geroepen? 
 
medewerker beheer De Loet  
Rondom de woning van de Kiwis komt oa veel administratie en beheer kijken. Wie wil dat 
coördineren? 
 
trainer voor het tweede team 
Spreekt voor zich. Wie wil onze toekomstige topspelers begeleiden? 
 
verzorger voor het tweede team 
Peter kan iet mee naar uitwedstrijden. Wie wil die taak op zich nemen? 
 
verzorger voor het vrouwen team 
Ook vrouwen kunnen geblesseerd raken. Wie wil hen verzorgen? 
 
redactie van deze nieuwsbrief 
Wie wil stukjes aan elkaar "plakken" zodat er een leesbare nieuwsbrief ontstaat? 
 
jubileumcommissie 50 jaar CasRC 
Ze zijn al met drie personen maar kunnen nog meer mensen gebruiken die mee willen 
denken/werken  aan 50 jaar 2018. 
 

Interesse? Meld je aan via freekick@casrc.nl ! 


