INFOBROCHURE
GENT RUGBY FOOTBALL CLUB vzw
Rugbyseizoen 2020-2021

Welkom.
Beste Rugbyvrienden,
Rugby verovert België en de rest van de wereld.
Terecht, want rugby is een echte leerschool voor het leven: een prachtige teamsport waar
doorzettingsvermogen, samenwerking en inzicht essentieel zijn. Maar waar ook fair-play en respect
voor de tegenstrever meer nog dan in andere sporten centraal staan. Deze waarden zijn zeer
belangrijk voor onze club.
Rugby draagt bij tot de fysische, sociale en psychologische ontwikkeling. De combinatie van spel,
fysieke inspanning en ontspanning vormt een goede afwisseling op de stresserende en vaak fysiek
passieve studies van jeugd of de dagelijkse job van volwassenen.
Gent Rugby Football Club heeft sportieve ambitie.
Gent Rugby Football Club is de oudste rugbyclub in Vlaanderen. We zijn een zeer ambitieuze club en
dat moet ook, met meer dan 300 leden, waarvan meer dan 160 jongeren en met 14 ploegen die
meespelen in alle leeftijdscategorieën. Wij zijn een gevestigde waarde in het Belgische rugby. We
werken constant aan onze omkadering. Elke speler/speelster wordt zo goed mogelijk begeleid om
zijn potentieel maximaal te benutten.
We zijn geen gewone club.
We zijn een beetje apart. Zo dient bijvoorbeeld elk lid (of de (groot)ouders bij jeugdleden) elk semester
enkele taakjes uit te voeren (de grubs), voluit de rugbywaarden te ondersteunen en uit te dragen,
en uiteraard zich te focussen op rugby en de club. GRFC is één grote familie en iedereen:
bestuursleden, coaches/trainers, team-managers, spelers, ouders, grootouders en sympathisanten
nemen hun engagement serieus. Zowaar, Gent Rugby won hierdoor reeds twee maal de Gentse Sport
Award voor de meest verdienstelijke Sportvereniging op het vlak van jeugdsportbeoefening! Een
uitzonderlijk mooie bekroning waar de club bijzonder trots op is.
Welkom
In deze brochure bieden we een kennismaking en een overzicht van de praktische regelingen zodat je
weet wat het inhoud om lid te zijn/worden van de club. Mocht je verdere vragen hebben, spreek ons
gerust aan. Wij danken U alvast voor de interesse en hopen U te mogen verwelkomen!
Ovale groeten!
Het bestuur en de medewerkers van GRFC VZW
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Historiek.

1969

1972

1996

2011

2015

2019

Enkele Gentenaars waren
de verplaatsingen naar
Waterloo beu en besloten
een eigen club op te
richten:
Gent
Rugby
Football Club. Deze spelers
waren Jacques Rogge, zijn
broer
Philippe
Rogge,
Pierre
Saverys,
Jan
Standaert
en
Guy
Callebaut. GRFC is hiermee
de
oudste
club
in
Vlaanderen.

Gent Rugbygroeide snel. In
1971 promoveerde GRFC
als eerste niet- Franstalige
Club naar eerste nationale.
1972 werd het topjaar
dankzij
speler-coach
Sidney Gale. Gent haalde
de tweede plaats en
speelde de ﬁnale van de
beker van België

De club verzeilt in de jaren
’80 en ’90 in de lagere
divisies, met in 2000 nog
eens een seizoen in eerste.
In die periode startte de
club ook een damesteam
en de jeugdwerking. De
populariteit
van
rugby
groeide, de competitie werd
sterker en doordat de
jeugdwerking pas in ’96
werd opgestart, zakte de
club tot in de vijfde
nationale afdeling.

Het ledenaantal groeide en
sinds 2004 is er voor iedere
jeugdcategorie een ploeg
ingeschreven.
GRFC
timmerde langzaam maar
zeker aan de weg terug. In
2011 werd het clubhuis en
synthetisch
rugbyterrein ingehuldigd. Dit
inspireerde de club tot een
koerswijziging met veel
aandacht voor de sociale
waarden van rugby. De
legendarische
grubs
werden geboren.

De club gaat door op haar
elan,
en
beslist
een
competitieve
club
te
worden,
dankzij
haar
prijzenpakkende
jeugdwerking (oa de Gentse
Sport Award) en de sociale
waarden van rugby. GRFC
gaat voor de titel naar 2e
nationale divisie.

Gent Rugby promoveert in
2018 naar 2e divisie. Ook
kiest de club dat jaar voor
een nieuw logo.
In 2019 vierde de club haar
50-jarige bestaan.

Our history
continues ...
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Missie.
De missie van de Gentse Rugby Club is om via de rugbywaarden, samen
met de jeugdopleiding, te streven naar sportieve progressie, ondersteund
door een duurzame sociale band.
De algemene ledenvergadering van de club en haar omkadering heeft er expliciet voor
gekozen om de focus te leggen op het sportieve aspect. Dit wil zeggen, de wil om
sportief de beste te zijn en daar alles voor te doen:
●
●
●

Focus op top-prestaties en –werking
Resultaatgericht, op lange termijn
Innovatief

Daarnaast geloven we dat om sportief succesvol te zijn, we ook een sociale & familieclub
moeten zijn:
●
●
●

We willen een goede en blijvende relatie opbouwen met de speler én familie
We investeren in team-building en sociale vaardigheden
Iedereen dient de club te zien als een thuis

Tenslotte kiezen we er resoluut voor om onze sportieve vooruitgang mogelijk te maken
dankzij onze sociale band en jeugdwerking.

GRFC wil sportief de beste zijn,met eveneens aandacht voor het familiale
en sociale karakter van de club.
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Hoe leer ik rugby spelen.
Gent RFC introduceerde als eerste in België een Long Term Player Development plan:
een leerplan startende van beginneling
tot de ex-speler die iets teruggeeft voor wat hij/zij al die jaren heeft gekregen van de club.
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Multimove - Long term winner development - Flanders Rugby Academy.
Daarnaast heeft GRFC ook nog enkele aanvullende onderdelen die haar sportieve werking ondersteunen:

Long Term Winner Development:
Om een winnaars mentaliteit bij onze spelers en
trainers te implementeren startten we een uniek plan.
Die bestaat uit 4 delen:

Multimove:

1.No fear: van de grond, tegenstand, contact.
2.Speed: lopen, reactie, repetitie, coördinatie.
3.Perfect Technique: drills van basis vaar-digheden.
4.Choose a gameplan: een collectieve keuze om
samen te spelen.

GRFC is oﬃciëel multimove-aanbieder.
Dit wil zeggen dat vooral bij U4, U5 en U6,
maar ook nog gedeeltelijke bij U8 en U10
algemene bewegingsleer wordt gegeven,
zodat elke speler zich volledig ontwikkeld en de
12 basis bewegingen gebruikt in plaats van te
focussen op slechts de bewegingen van
zijn/haar speciﬁeke sport.

.

03
Flanders Rugby Academy:
In 2016 startte GRFC een eigen topsportschool
rugby, voor de spelers die werkelijk álles uit hun
rugby carrière willen halen. Zij krijgen 3 trainingen
per week van internationale toptrainers, mét
aandacht voor goede studieresultaten. Voor U16,
U18 en U23.
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A gentleman’s game.
Deze 5 waarden zijn de grondregels van Rugby en elementair voor Gent Rugby Football Club.
Rugby wordt gekenmerkt door een unieke mentaliteit die zich ontwikkeld heeft door de jaren heen. Het spel wordt niet alleen gespeeld volgens de letter, maar ook volgens de
geest van de regels. Door discipline, beheersing en een wederzijds respect wordt een kameraadschap en een gevoel voor ‘fair-play’ ontwikkeld die rugby typeren. Het is de
bedoeling dat rugby zijn unieke karakter behoudt zowel op als naast het veld. Gent Rugby schaart zich achter deze waarden en normen van rugby en verwacht dit ook van jou
als speler. Een rugbyspeler heeft altijd respect voor de tegenstander en scheidsrechter, en draagt teamspirit.

Deze waarden en normen aanleren kunnen wij niet alleen! Dit lukt pas als u van thuis uit deze waarden steunt én bekrachtigt.
Ga dus goed na of u deze mee draagt en ondersteunt.

Discipline.
Discipline is een integraal onderdeel van Rugby, zowel op als naast het veld, en
wordt weerspiegeld in het respecteren van de regels, reglementen en de
kernwaarden van Rugby.
Onder DISICPLINE verstaan we onder andere…
Altijd aanwezig: We zijn elke wedstrijd en elke training aanwezig. We spreken met Oma af dat we een
paar uurtjes later komen op haar verjaardag omdat we eerst onze club gaan steunen, of we gaan wat
later naar het scoutsweekend: daar zijn we enkele uurtjes later ook welkom. Team- en club-agenda
krijgen prioriteit boven andere activiteiten.
Indien ik eens niet aanwezig kan zijn door ziekte ofzo, duid ik dit op voorhand aan via Twizzit, zodat
elke trainer en team-manager dit weet. Bij blessures kom ik nog steeds naar de club, en help ik mee of
krijg ik een aangepast programma.
De selectie van elk team wordt enkel gemaakt op basis van de aanwezigheid van de laatste 4 weken of
sinds de laatste wedstrijd bij langere periode zonder wedstrijd. Niet op basis van talent/skills.
Op tijd: Om elke training stipt op tijd te kunnen beginnen, zijn zowel spelers als trainers een
kwartiertje op voorhand aanwezig.
Cluboutﬁt (€105): Iedereen draagt clubbroekje, clubkousen en mondstuk op de wedstrijd (samen €25).
Elk lid dient ook een club-training aan te kopen, evenals post-wedstrijd polo (deze 3 samen kosten
€80). Deze dient men zowel bij aankomst als vertrek van elke wedstrijd/toernooi aan te hebben om
aldus de groepsgeest en indruk te verbeteren.
Continuïteit en standvastigheid in beleid van de club: We wensen een duidelijke, objectieve lijn in
ons beleid. We leggen dus de lat op een duidelijke/degelijke hoogte, communiceren er consequent en
transparant over, en houden ons er ook consequent aan. Iedereen is gelijk voor de wet.
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Respect.
Respect voor teamgenoten, tegenstanders, wedstrijd oﬃcials en alle
anderen die bij Rugby betrokken zijn.
Onder RESPECT verstaan we onder andere…
Respect voor de trainer: Trainers steken heel wat voorbereiding in elke training. Ik respecteer mijn
trainer tijdens de training en let goed op en toon voorbeeldig gedrag!
Respect voor de scheidsrechter: De scheidsrechter bepaalt de regels in rugby, en deze wordt niet
gecontesteerd. Doordat we als club zien dat we onze goede reputatie hierin verliezen, treden we hier
streng tegen op. Verbale of non-verbale kritiek op de scheidsrechter wordt bestraft met onmiddellijke
verwijdering van het terrein, of uitsluiting voor de volgende wedstrijd indien dit voorvalt buiten een
wedstrijd. Dit zowel door spelers, omkadering, ouders, supporters, … Bij volwassen spelers komt hier
nog eens 10 euro boete bovenop. De scheidsrechter is de held: We willen scheidsrechters laten voelen
dat we ze hard appreciëren: Spelers, omkadering en ouders begroeten deze vriendelijk en maken een
babbeltje.
We voorzien elke wedstrijd een welkomstpakket met 2 drankbonnetjes, 2 bananen, 2 snacks, 1
sportdrank en 1 ﬂes water per scheidsrechter in zijn/haar kleedkamer. We geven de scheidsrechter als
eerste drinken tijdens de rust, en als eerste eten na de wedstrijd.
Respect voor andere vrijwilligers: Elk lid helpt mee en draagt zijn steentje bij in de club-werking, ik
maak het hen dus niet moeilijker dan nodig is.
Respect voor ons materiaal: We dragen zorg voor het dure materiaal dat we aangekocht hebben.
Respect voor uw lichaam: Als sporter verzorg ik mij goed:
Ik let op mijn gezondheid, voeding en nachtrust.
Ik voorkom en behandel blessures, geef aandacht aan mijn hygiëne en neem een douche op de club na
elke training/wedstrijd. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoﬀen raadt aan om, net zoals bij
natuurgras, na gebruik van kunstgras meteen te douchen.
Fair play: We doen er alles voor om te winnen, maar blijven hierin fair, ook in het verlies. Winners ﬁnd
solutions, losers ﬁnd excuses…

9

Integriteit.
Integriteit staat centraal in het karakter van Rugby en wordt door
eerlijkheid en fair-play bereikt.
Onder INTEGRITEIT verstaan we onder andere…
Weten waar je aan begint: Pas rugby na introductie gesprekken en vaste instap- en
inschrijfmomenten voor betere begeleiding/communicatie.
Top omkadering: We willen de beste trainers, de beste team-managers, de beste vrijwilligers: de beste
omkadering voor onze spelers. Geen enkele club in België heeft meer gediplomeerde trainers dan
GRFC, maar we mikken nog hoger. Onze trainers volgen continu opleidingen, en worden bijgeschoold
door (internationale) toptrainers op pedagogisch en sporttechnisch vlak. We werken eraan om de
komende seizoenen daarenboven ook toptrainers aan te werven voor onze jeugdteams om samen
onze spelers en eigen trainers beter te maken.
Sociale spelers: We verwachten dat elke speler, maar ook ouders en sympathisanten, zich houdt aan
de 5 waarden van de club en deze uitdraagt.
Iedereen gelijk: Gent RFC is een solidaire club waar iedereen iets in steekt, en iedereen er zo nog
meer kan uithalen. Misbruik van de goedheid van anderen brengt dit solidariteitsprincipe in gevaar en
kan dus niet toegestaan worden.
Afspraken: Een rugby speler draagt eer(lijkheid) hoog in het vaandel, en houdt zich dus aan gemaakte
afspraken.
Leeftijdscategorieën: Op geen enkel moment trainen 2 verschillende leeftijdscategorieën samen.
Enkel op individuele basis, en wanneer de speler daar klaar voor is, kan hier een uitzondering op
gemaakt worden mits onderzoek van de trainers, jeugdverantwoordelijke én sporttechnisch directeur.
Kringloop: Economisch en ecologisch willen we ook onze verantwoordelijkheid namen, dus lanceren
we een online platform waar je jouw te kleine of overbodige rugby-kledij, schoenen, kan te koop
aanbieden of weggeven, en dit op https://www.facebook.com/groups/GentRugbyKringloopClub/
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Passie.
PASSIE - Rugbyspelers zijn passioneel en enthousiast voor Rugby. Rugby is spannend en
zorgt emotionele betrokkenheid. Rugbyspelers hebben het gevoel tot één grote familie te
behoren.
Onder PASSIE verstaan we onder andere…
Sportieve spelers: We verwachten dat onze leden er voor kiezen om toprugby te spelen en dus rugby
een prioriteit geven en er zich voor inzetten.
We gaan er voor: Een rugby-team is maar zo sterk als de zwakste schakel, dus we gaan elke wedstrijd
opnieuw van de eerste tot de laatste minuut tot het uiterste om deze samen te winnen.
Grubs: We werken allemaal mee aan de club, en maken zo rugby mogelijk in Gent. Ouders van jeugd
geven zich bij het begin van elk semester op voor 6 grubs (naar keuze 3 x vervoer en 3 x iets anders),
volwassen spelers 4 keer (geen vervoer).
Dit is uitgegroeid tot een sociaal basisbeginsel van de club.
Daarenboven slaan we 2 vliegen in 1 klap: Jeugdleden waarvan de ouders regelmatig op de club zijn,
voelen zich veel beter in hun vel.
Inzet: Er wordt onvoorwaardelijke inzet van spelers en trainers verwacht, zowel op training als op
wedstrijden. Jeugdspelers worden niet beoordeeld op rugby-technisch niveau, maar op inzet en passie.
Jeugdraad: Bij U12 tot en met U18 worden per team 2 spelers verkozen tot de jeugdraad. Zij mogen
meedenken over wat ze willen doen, wat goed loopt en wat minder goed loopt.
Innovatief: Om de club zo goed en aangenaam mogelijk te maken/houden, heeft elk bestuurslid een
uniek commitment genomen om minimum 1 keer per jaar een bijscholing voor sportclubbestuurder te
volgen.
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Solidariteit.
SOLIDARITEIT - Rugby schept een sfeer van verbondenheid die leidt tot levenslange
vriendschappen, kameraadschap, teamwork en loyaliteit welke culturele,
geograﬁsche, politieke en religieuze verschillen overstijgen.
Onder SOLIDARITEIT verstaan we onder andere…
Teamspirit: We zetten in op team- en club-building, deels gesponsord door de club. Bv buitenlandse
tour, activiteiten, …
Carpoolen: We rijden niet zelf op het moment dat het ons best uitkomt naar
uitwedstrijden/-toernooitjes, maar vertrekken allemaal samen stipt op het afgesproken uur aan het
clubhuis. Op die manier kunnen we
Ons zowel fysiek als mentaal optimaal voorbereiden op de wedstrijd, met een maximum aan
gewonnen wedstrijden en een minimum aan blessures.
De clubspirit aanwakkeren en de tegenstander tonen dat GRFC er is om te winnen. Samen als 1 team
toekomen in de oﬃciële club-uitrusting.
Carpoolen bis: Team-managers en verantwoordelijken hebben de contactgegevens van alle ouders en
kunnen helpen faciliteren dat spelers kunnen carpoolen naar de training zodat ze niet hoeven te
wachten op de mama of papa die pas om 17:00 klaar is met werken.
Anti pesten: Wie iemand uitsluit, sluit zichzelf uit de club.
Iedereen is welkom bij GRFC: Ongeacht sportieve kwaliteiten, culturele of ﬁnanciële achtergrond. We
verwachten wél van elk lid inzet, dat rugby en de club een prioriteit zijn en dat men zich aan de regels
van de club houdt.
First Aid: In de loop van het seizoen zal er bij elk team minimum 1 opgeleide persoon zijn in First Aid.
Dames en heren als assistent-trainer: Opdat jeugdspelers en volwassen spelers nog meer 1 club
vormen, worden deze laatste uitgenodigd om elk semester minimum 1 keer en grubs als
assistent-trainer bij de jeugd op te nemen. Ook ouders kunnen tot aan de U10 een grub als als
assistent-trainer doen.
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Hoe word ik lid 1/3:

Wil je eens vrijblijvend proeven van rugby? Dan nodigen we u graag uit tot een introductie-gesprek met
jouw team-manager in ons clubhuis (naast het rugbyterrein (terrein B) van De Blaarmeersen:
http://www.gent-rugby.be/PlanDeBlaarmeersen.pdf
Deze zijn op onderstaande data:
• zaterdag 14/09/2019
• vrijdag 11/10/2019 (geboortejaar 2011 en ouder)
• zaterdag 12/10/2019 (geboortejaar 2012 tem 2016)
Mail ons op info@gent-rugby.be om de exacte uren te weten
Jullie kunnen dan even samen zitten en elkaar leren kennen, jij vertelt wie jij bent en wat je zoekt en de
team manager legt je de waarden en voorwaarden van de club uit en brengt je in contact met de
trainer. Wanneer je dat gesprekje achter de rug hebt kun je met de gratis proeftrainingen beginnen!

De 4 weken na het introductie-gesprek kan u gratis deelnemen aan de trainingen. Op die manier kan u
testen of rugby iets voor u is, en kunnen wij ook nagaan of de rugbywaarden en waarden van onze club
iets voor u zijn. Kortom: Een periode waarin we elkaar nog beter leren kennen.
Voor je eerste trainingen voorzie je:
●
●

●
●

Sportkledij die tegen een stootje kan.
Gewone sportschoenen. Dat mogen ook voetbalschoenen zijn, maar zorg ervoor dat ze
rubberen/plastieken noppen hebben. Metalen of langwerpige noppen (of blades) zijn niet geschikt
voor de kunstgrasvelden.
Een ﬂes (kraantjes)water
Douchegerief voor na de training: handdoek, douchegel/shampoo, proper ondergoed/kleren.
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Hoe word ik lid 2/3:
Stap 3: Inschrijving
Het rugby-virus te pakken? Super! Schrijf je in! Zo kan je blijven verder spelen na je proeftrainingen.
Inschrijven is terug op heel speciﬁeke dagen/momenten, zorg dat je erbij bent, want het zijn de enige
dagen dat je je ook eﬀectief kunt inschrijven. Telkens tussen 18u en 20u:
• vrijdag 11/10/2019 (geboortejaar 2011 en ouder)
• zaterdag 12/10/2019 (geboortejaar 2012 tem 2016)
• vrijdag 9/11/2019 (vanaf geboortejaar 2011)
• zaterdag 10/11/2019 (geboortejaar 2012 tem 2016)

U dient volgende documenten bij te hebben bij uw aankomst op de inschrijvingsdag,
en zorg bij jeugdspelers er voor dat er minimum 1 (groot)ouder mee is:
3.1: Aanvraag lidmaatschap
Vul dit volledig in en onderteken het. Ben je jonger dan 18, laat dan je ouders of voogd tekenen.
https://app.twizzit.com/v2/public/form/2495dc211d5a1d54f2c02613d09e2aeb

3.2: Grubs
Dit is een zeer belangrijk onderdeel! De club draait volledig op de medewerking van zijn spelers,
ouders en sympathisanten, daarom is het belangrijk dat u uw steentje bijdraagt! Er wordt van u
verwacht dat u elk semester x grubs invult via Twizzit (u krijgt uw persoonlijke link ernaar) en deze ook
eﬀectief uitvoert, ze zijn niet optioneel.
Ook niet bij de jeugdspelertjes, in dit geval verwachten wij dat de ouders, grootouders of
sympathisanten dit engagement opnemen. Er zijn veel verschillende soorten grubs mogelijk: helpen
aan de bar, lijnrechter, gezonde snacks voorzien na de trainingen, boterhammen smeren bij
toernooien thuis, vervoer naar uitwedstrijden, assistent-trainer, ... er is echt een grote waaier aan
verschillende taakjes en we weten zeker dat er iets van uw gading bij zit.
Grubs dienen bij het begin van elk semester opgegeven te worden, maar uiteraard weten wij ook dat
agenda’s veranderen… wanneer u een grub wil wijzigen dan kan u dit enkele weken op voorhand
doorgeven op grubs@gent-rugby.be, of een vervanger zoeken.
(groot)ouders van jeugdspelers dienen 6 grubs op te geven per semester. Bij voorkeur 3 vervoer-grubs
en 3 andere grubs, maar u hebt de keuze om dit zelf aan te passen indien u bepaalde types grubs
liever doet dan andere. Heren, Dames en Touch 4 grubs (aangezien hun vervoer niet centraal geregeld
wordt).
;-)
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Hoe word ik lid 3/3:
Stap 3: Inschrijving (pagina 2 van de 2)
3.3: Charter
Dit formulier omvat alle waarden waar de club belang aan hecht. Het is opgesteld in een digitale
quiz-vorm, beantwoord de vragen correct! U kan deze zoveel aﬂeggen als u wil tot u voldoende haalt.
https://app.twizzit.com/v2/public/form/870bca311ba1d136b86f28ee7f2050a5
3.4: Medische ﬁche
Dit dien je op voorhand te laten invullen door een dokter (en bij jeugdspelers ook te laten handtekenen
door een ouder). Een erkende keuring- of sportarts is niet nodig, het gemakkelijkste is meestal je
huisarts. Een dokter moet enkele tests met je uitvoeren om na te gaan of je geschikt bent om sport te
beoefenen.
https://rugby.vlaanderen/wp-content/uploads/2018/11/medische-ﬁche.pdf
We raden u aan om nu reeds een afspraak te maken!
Als je enkel Touch speelt is dit niet nodig.
3.5: Bijdrage in de kosten
Elke speler kost ons jaarlijks ongeveer 700 euro, maar u dient hiervan slechts een deel te betalen als
lidgeld. Het lidgeld bedraagt 175 euro voor een heel seizoen voor jeugdspelers (tot en met U18) en 200
euro voor Heren, Dames en Touch.
U kan dit op de inschrijvingsdag betalen met bankkaart, of storten op onze bankrekening:
(IBAN: BE67 1460 5466 4487, BIC: GEBA BE BB) met vermelding van “LG” + team + voornaam + naam.
Breng dan zeker een betalingbewijsje mee naar de inschrijvingsdag. Mocht het om ﬁnanciële redenen
niet mogelijk zijn om uw lidgeld in 1 keer te betalen, bekijken we graag de mogelijkheden om in
schijven te betalen. Mail ons op administratie@gent-rugby.be en we bespreken het in alle
vertrouwelijkheid.
We willen je er ook op wijzen dat de meeste ziekenfondsen een deel van het lidgeld terugbetalen.
Tegen het jaareinde krijg je hiervoor een bewijsje van de club doorgestuurd.
Weet ook dat je als lid verplicht dient te investeren in een club-outﬁt (broekje, kousen, training, polo, ...)
voor in totaal iets meer dan 115 euro.

Klaar voor vandaag!
Kom naar de volgende trainingen!
;-)

15

Trainings- en wedstrijduren in het seizoen 2020-2021.

Team

Geboortejaar

Trainingen

Wedstrijden/Toernooien (*)

Mini-Bikkels (U4)

2017

Zaterdag van 10u tot 11u30 (terrein B)

nog geen wedstrijdjes

Mini-Bikkels (U5)

2016

Zaterdag van 10u tot 11u30 (terrein B)

zaterdag om 10u

Mini-Bikkels (U6)

2015

Zaterdag van 10u tot 11u30 (terrein B)

zaterdag om 10u

Super-Bikkels (U8)

2013-2014

Woensdag van 18u tot 19u (terrein A), en zaterdag van 10u tot 11u30 (terrein B)

zaterdag om 10u

Bikkels (U10)

2011-2012

Woensdag (terrein A) en vrijdag (terrein A) van 18u tot 19u30

zaterdag om 10u

Benjamins (U12)

2009-2010

Woensdag (terrein A) en vrijdag (terrein A) van 18u tot 19u30

zaterdag om 10u

Miniemen (U14)

2007-2008

Woensdag (terrein B) en vrijdag (grasveld) van 18u tot 20u

zaterdag om 12u

Kadetten (U16)

2005-2006

Woensdag (grasveld) en vrijdag (terrein B) van 18u tot 20u

zaterdag om 13u30

Junioren (U18)

2003-2004

Woensdag van 18u tot 20u (grasveld) en vrijdag (terrein B) van 18u tot 20u

zaterdag om 15u

Heren

vanaf 2002 of ouder

Woensdag (grasveld) en vrijdag (terrein B) van 20u tot 22u

zondag om 15u of 13u

Dames

vanaf 2004 of ouder

Woensdag (terrein B) en vrijdag (grasveld) van 20u tot 22u

zaterdag om 15u of 13u30

Mixed Touch

vanaf 2010 of ouder

Woensdag van 20u tot 22u (terrein B) en vrijdag van 18u tot 20u (grasveld)

meestal volledige zaterdag

Veteranen

1985 - 19..

Vrijdag van 20u tot 22u (grasveld)

vriendschappelijke matchen

(*) wedstrijduren kunnen soms occasioneel wijzigen. Het uur van afspraak in de kleedkamers of vertrek aan het clubhuis is uiteraard een stuk vroeger. Elk team speelt ook
enkele toernooien die een volledige dag duren, en gaan soms ook eens op tour (weekend).
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Wat te doen bij nood? BIJ TWIJFEL BEL 112

Maatschappelijke zetel VZW:
De Blaarmeersen,
Strandlaan 18, 9000 Gent

IT:
Bert De Norre
it@gent-rugby.be

sponsors@gent-rugby.be

info@gent-rugby.be

Jeugdmanager:
Ivo Broucke, Sven Picavet

Bestuur:

jeugd@gent-rugby.be

Damesverantwoordelijke:
Nicky Messiaen
dames@gent-rugby.be

Herenverantwoordelijke:
Geert Engels
heren@gent-rugby.be

Touchverantwoordelijke:
Lien Callens
touch@gent-rugby.be

Ledenadministratie:
Pol Dejagere, Thibault Cayron
administratie@gent-rugby.be

Ombuds:
Jonathan Claus, Mona Biebuyck, Annelies Bockstaele
ombudsdients@gent-rugby.be

penningmeester@gent-rugby.be

Sportdirectie:
Karel Vlieghe, Sien Thys

Vrijwilligerswerking en grubs:
Benjamin Delaey, Thibault Cayron
grubs@gent-rugby.be

secretaris@gent-rugby.be

Penningmeester:
Jorge D’haenens

EHBO:
Jonathan Aubrey
ehbo@gent-rugby.be

onder-voorzitter@gent-rugby.be

Secretaris:
Pol Dejagere, Ilia Marakhonin

Rugby-winkel:
Egon, Nathalie
winkel@gent-rugby.be

voorzitter@gent-rugby.be

Ondervoorzitter:
Nathalie Vanbossel

Aankopen:
Astrid
aankoop@gent-rugby.be

bestuur@gent-rugby.be

Voorzitter:
Egon Machiels

Wie is wie. Enkele contacten:
Sponsoring:
Egon Machiels, Nathalie Vanbossel

Ghent Easter Rugby: ons jaarlijks paastoernooi:
Nathan Impe, Nathalie Vanbossel, Kris Van Hecke

Ethische commissie:

tournament@gent-rugby.be

Ethischecommissie@gent-rugby.be

sport@gent-rugby.be

Clubhuis:
Ruben Verbeke
clubhuis@gent-rugby.be
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