
 CASTRICUMSE RUGBYCLUB
JEUGD NIEUWS

OPSTARTWEEKEND

Het GTBM CJC opstartweekend staat weer voor de deur. Datum en tijd horen jullie zo 
snel mogelijk! In het programma streven we weer naar toffe sport en spel activiteiten 
en een leuke afsluitende BBQ! In dit weekend maken
teammanagers, trainers ouders en spelers kennis met elkaar! Meer info volgt!

Veel teams starten al met trainen voor het opstartweekend, info hierover ontvangen 
jullie via de app-groepen van de teams.

NIEUWE OUTFITS

We zijn als Rugby club Castricum druk bezig geweest om met ingang van het
nieuwe seizoen de volledige jeugd van CAS RC in nieuwe outfits te laten
spelen. Om dit te realiseren hebben we gezamenlijk met het rugbymerk 
Canterbury goede afspraken kunnen maken en we zijn echt superblij dat we in 
deze tijd sponsors bereid hebben gevonden hebben om op deze shirts te staan.

Alle jeugdteams van de jongste Guppen tot en met de bijna volgroeide Colts zullen 
met ingang van het nieuwe seizoen in dezelfde tenues spelen met dezelfde
shirtsponsors. De shirts van Canterbury zijn van hoogwaardige kwaliteit, hebben 
een geborduurd logo en bevatten een unieke nummering.

Huursysteem

CAS RC start met een nieuw systeem waarbij het shirt gehuurd wordt van de club. 
Broekjes en kousen dienen zelf aangeschaft te worden maar het shirt wordt
gehuurd via de club. Het grote voordeel hiervan is dat wanneer uw kind uit zijn 
shirt groeit of het kapot gaat, hij of zij vanuit de club een nieuw shirt ontvangt.

FABIAN HOLLAND

Zoals je misschien hebt vernomen, doet onze oud jeugdspeler
Fabian Holland het ge-wel-dig in Nieuw Zeeland en zit hij inmiddels
in de selectie van onder 19 van de All Blacks! 
Wat zijn zijn trots en blij voor hem met wat hij
nu al heeft bereikt! We volgen hem natuurlijk
op de voet komende tijd!

TRAIN DE TRAINERS

Dit jaar zullen de jeugdtrainers weer regelmatig samen komen met elkaar om zo te blijven leren en onze jeugd op deze 
manier zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden en opleiden!  Ook zullen binnenkort veel jeugdtrainers weer in de 
leer gaan voor een
trainersdiploma van de IRB! 


