
 

Beste spelers, ouders en coaches, 
 
Inmiddels hebben jullie waarschijnlijk wel gehoord dat Regio Rugby weer van start zal gaan 
in seizoen 2022-2023. De RANO is blij dat we het weer mogen en kunnen organiseren, 
samen met jullie allemaal!  
 
Hieronder volgt de opzet voor de verschillende leeftijdsgroepen: 
U16-U17-U18 & U14-U15 & U12-U13 
 
REGIO RUGBY U16-U17-U18 (geboortejaren 2007-2006-2005): 
De Regio Rugby Dagen zijn een mooie kans om jezelf als speler te laten zien en mogelijk 
geselecteerd te worden voor een nationaal jeugdteam. Het is ook de ENIGE manier om kans 
te maken op selectie. Tijdens de Regio Rugby wedstrijden van de U16-U17-U18 
leeftijdsgroepen zal er door scouts van Rugby Nederland en de Academies beoordeeld 
worden.  
 
Ons doel is om voor regio NoordOost in de drie bovengenoemde leeftijdsjaren een team* te 
laten uitkomen om zo regionale talenten in beeld te brengen voor de nationale 
jeugdselecties.  
*mocht een regionaal team te weinig spelers blijken te hebben, dan zal er aanvulling 
plaatsvinden vanuit andere regio’s. 
 
Wat hebben we nodig? 

- Ben je een jonge fanatieke U16-U17-U18 rugbyer en wil je spelen tegen de beste 
spelers uit andere regio’s in Nederland en hiermee kans maken op selectie voor de 
nationale jeugdselecties? Meld je dan aan!  

- Ben je een fanatieke Rugby trainer/coach. Meld je dan aan! 
 
Mail je naam, geboortedatum, positie, telefoonnummer en email om je aan te melden naar:  
regiorugby@rugbyacademynoordoost.nl  
 
Data     Locatie Aanwezig Aanvang Eind 
Woensdag 9-11-2022  Almere 14.45  16.00  20.30 
Woensdag 21-12-2022 Almere n.n.b  n.n.b  n.n.b 
Woensdag 15-2-2023  Almere  n.n.b  n.n.b  n.n.b 
Woensdag 15-3-2023  Amsterdam     n.n.b  n.n.b  n.n.b 
 
Locatie 9-11-2022: RC Bulldogs Almere (Fanny Blankers-Koen Sportpark, Competitieweg 7, 
1318 EA  Almere) 
 
 
Vrij vragen van school:  
Zoals uit het schema blijkt zal Regio Rugby voor U16-U17-U18 teams plaatsvinden op 4 
woensdagen. De reden van Rugby Nederland voor deze keuze is, omdat het van 
Ambitieuze spelers extra inzet en een goede werkplanning vraagt en dat is precies wat we 
van een (aankomend) nationaalteam speler verwachten.   



 

Het is dus noodzakelijk om BIJZONDER VERLOF aan te vragen op school voor die 
woensdag (OOK voor de ACADEMY SPELERS op de topsportscholen). In principe kan de 
school dit zonder probleem toekennen met als op te geven reden “Nationale selectiedag 
Rugby”.  
Mocht je school dit nodig vinden kunnen de Academies de spelers uit hun regio voorzien van 
een bevestiging van selectie voor de regionale teams om aan te kunnen tonen dat jouw 
aanvraag gegrond is. 
 
Vervoer: 
De RANO gaat een bus regelen, zodat U16-U17-U18 gezamenlijk kunnen reizen. De eerste 
opstapplek zal Groningen zijn op het parkeerterrein van de RC Groningen. De tweede 
opstapplek is Drachten (transferium Oost) en de derde opstapplek zal parkeerterrein van de 
Mc Donalds te Heerenveen zijn.  
Op deze wijze kunnen we de lange reis het gemakkelijkst en gezelligst (goed voor de 
teambuilding met alle regiospelers!) aanvangen. Exacte tijden vertrek volgen nog, maar 
houd rekening met zo’n twee uur reistijd vanuit Groningen naar Almere, dus 2,5 uur inclusief 
stops. 
 
Kosten: 15 Euro voor vervoer dit zal middels tikkie of een betalingsverzoek worden geïnd. 
 
Eten/drinken: Van de U16-U17-U18 spelers wordt verwacht dat ze zelf voor eten zorgen op 
trainingsdagen en de Regio Rugby competitie woensdagen. 
 
Training/voorbereiding: 
Trainingen voor de Regiodagen: de planning is om 3 á 4 keer gezamenlijk te trainen met alle 
regiorugbyspelers. De trainingen voor de U16-U17-U18 zullen worden verzorgd door de 
RANO i.s.m. lokale trainers. (locatie en data volgen via de trainers). 
 
Administratie van de spelersbeoordeling: 
De spelers worden zoals benoemd tijdens de Regio Rugby competitie beoordeeld. Deze 
beoordelingen worden eenduidig vastgelegd in Sportlyzer (spelersvolgsysteem) en vormen 
onderdeel van het spelerscurriculum t.b.v. selectie voor de High Performance teams van RN.  
De informatie is inzichtelijk voor Rugby Nederland en de Academy in de Regio.  
 
REGIO RUGBY U14-U15 (geboortejaren 2009-2008): 
Voor de leeftijdsgroepen U14 & U15 ligt het accent van de Regio Rugby competitie op 
wedstrijden spelen op interregionaal niveau. Deelnemen in Regio Rugby is de enige manier 
om (later) kans te maken op selectie voor de nationale jeugdteams. 
We streven ernaar om per leeftijdsjaar één team samen te stellen. De teams worden 
gecoached door Academy coaches. Grootste doel is het verbinden van Regionale talenten in 
regionaal teams om in de toekomst een gezonde springplank te vormen naar de nationale 
jeugdselectie. Tijdens de wedstrijden worden de spelers op hun prestaties beoordeeld door 
de begeleidende staf van de teams en assessoren vanuit de academies. 
 
Wat hebben we nodig? 
Ben je een fanatieke U14-U15 rugbyer en wil je in beeld komen van het topsport pathway 
van Rugby Nederland? Meld je dan aan!  



 

Ben je een fanatieke Rugby trainer/coach. Meld je dan aan! 
 
Mail je naam, geboortedatum, positie, telefoon nummer en email om je aan te melden naar:  
regiorugby@rugbyacademynoordoost.nl 
 
Data    Locatie Aanwezig Aanvang Eind 
Zaterdag 12-11-2022  Groningen 13.00  14.15  17.30 
Zaterdag 21-01-2023  n.n.b  n.n.b  n.n.b  n.n.b 
Zondag 5-3-2023   n.n.b  n.n.b  n.n.b  n.n.b 
Zaterdag 27-5-2023  Amsterdam      n.n.b  n.n.b  n.n.b 
 
Locatie 12-11-22: RC Groningen, Sportpark Esserberg, Rijksstraatweg 16, 9752 AD Haren 
 
Kosten: 10 Euro voor een maaltijd na de wedstrijden en vergoeding trainers, dit zal middels 
tikkie of een betalingsverzoek worden geïnd. 
 
Vervoer: eigen vervoer/carpool onderling. 
 
Trainingen voor de Regiodagen:  
De planning is om 3 á 4 keer gezamenlijk te trainen met alle regiorugbyspelers. De trainingen 
voor de U14 & U15 zullen worden verzorgd door de RANO i.s.m. lokale trainers. (locatie en 
data volgen via de trainers). 
 
Administratie van spelersbeoordelingen: 
De beoordelingen voor U14/U15 spelers worden vastgelegd door de Academies binnen hun 
eigen Sportlyzer (spelersvolgsysteem) omgeving en zijn alleen zichtbaar voor de betrokken 
coaches en administrators van die Academy. Voor de Academy spelers binnen deze groep 
maken deze beoordelingen deel uit van hun curriculum op basis waarvan de topsportstatus 
kan worden toegekend. Voor de regionale clubspelers vormt het curriculum de basis waarop 
de uitnodiging voor deelname aan de regionale selectie voor komend seizoen gebaseerd 
wordt.  
 
  



 

 
REGIO RUGBY U12-U13 (geboortejaren 2011-2010): 
Rugby Nederland heeft de academies gevraagd om de U12 en U13 uit te nodigen om lokaal 
aan de slag te gaan. Doel hiervan is vroegtijdige talent identificatie en een introductie in het 
Regio Rugby. In onze regio wordt voor deze spelers een trainingssessie georganiseerd door 
de RANO met daaropvolgend gemixte wedstrijden onderling. Uiteraard staat het plezier in 
het rugby spelen hierbij voorop. 
 
Wat hebben we nodig? 

- Ben je een jonge fanatieke U12-U13 rugbyer en wil jij weten wat er nodig is om later 
in de nationale (jeugd)selectie te komen? Meld je dan aan!  

- Ben je een fanatieke U12-U13 Rugby trainer/coach. Meld je dan aan! 
 
Mail je naam, geboortedatum, positie, telefoonnummer en email om je aan te melden naar:  
regiorugby@rugbyacademynoordoost.nl 
 
 
Datum    Locatie Aanwezig Aanvang Eind 
Zaterdag 12-11-2022  Groningen 10.30  11.15  14:00 
Zaterdag 21-01-2023  n.n.b  n.n.b  n.n.b  n.n.b 
Zondag 05-03-2023   n.n.b  n.n.b  n.n.b  n.n.b 
Zaterdag 27-05-2023  n.n.b  n.n.b  n.n.b  n.n.b 
 
Locatie: Groningen, Sportpark Esserberg, Rijksstraatweg 16, 9752 AD Haren 
 
Kosten: 10 Euro voor lunch en vergoeding trainers, dit zal middels tikkie of een 
betalingsverzoek worden geïnd. 
 
Vervoer: eigen vervoer / carpool onderling. 
 
Hopelijk zien we je aanmelding snel tegemoet! 
 
 
 
 
 
 


