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Rugbyclub Dragons 
 

Nieuwsbrief – Augustus 2018   

 

Geachte leden van de Rugbyclub Dragons, 

 

Door middel van deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer even op de hoogte 

houden van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de club. Hieronder de headlines 

met korte uitleg, maar mocht je meer informatie willen vraag of mail ons gerust. 

 

TRAINER 

We hebben nog geen nieuwe trainer kunnen vinden. De vacature voor een nieuwe 

Senioren Rugby Trainer  staat daarom nog steeds open.  

 

WE ZOEKEN DUS PER DIRECT EEN NIEUWE (GEKWALIFICEERDE) RUGBYTRAINER!!!! 

 

In de tussen tijd zullen William, Moes en Duncan de trainingen verzorgen. 

Zij hebben met zijn drieën een schema gemaakt met een goede afwisseling van een 

stukje theorie, techniek en conditie. We gaan serieus aan de slag om samen als team 

te groeien. Het verzoek is dan ook om zoveel mogelijk op de trainingen aanwezig te 

zijn. Wie komt trainen heeft voorrang om opgesteld te worden tijdens de wedstrijden.  

 

Jeugd en Introductietrainingen 

We zijn erg verheugd dat we opnieuw gaan starten met het trainen van jeugdspelers  in 

Hengelo. Dit wordt mogelijk gemaakt door Matthijs, Sjoerd en Henry. 

Bedankt heren voor jullie inzet voor de club !  

 

Er zijn de afgelopen periode al spontane aanmeldingen ontvangen voor de 

jeugdtrainingen. We hopen uiteraard op nog meer aanmeldingen.  

Verzoek aan de mensen met schoolgaande kinderen, maak bekend op de basisschool 

dat er weer introductietrainingen rugby starten. In het clubhuis hebben we ook flyers 

om uit te delen en op te hangen.  

We starten op woensdag 12 september 2018 met de introductietraining voor de jeugd, 

alle kinderen hebben geen ervaring dus iedereen kan aansluiten, 18:15 uur aanwezig.  

 

Senioren 

Naast jeugd Introductietrainingen. Start er ook voor de volwassenen een nieuwe 

introductie training op donderdag 20 september 2018, start om 19.30 uur op de club. 

Ook voor diegene die recent lid zijn geworden en nog niet zo veel spelervaring hebben 

is het mogelijk hier aan deel te nemen.  

 

Promotie 

Om meer bekendheid te geven hebben we vrijdag 17 augustus 2018 opnames 

gemaakt voor een promotiefilm, deze zal onder andere op het scherm bij Metropool te 

zien zijn maar ook op Facebook en Instagram, waarvan we hopen dat je die natuurlijk 

even deelt en liked!. Ron dank voor je inzet!  

 

 

 

 

http://www.rugbyclubdragons.nl/
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Start nieuwe seizoen & Bootcamp 

Vanaf 26 augustus 2018 mogen we weer op het gras!!! De mooie gelegenheid om met 

het gehele team te gaan trainen (en kennis te maken). We starten om 14.00 uur voor 

de afwisseling met een bootcamp van the BOOTCAMP FACTORY, waarna er natuurlijk 

nog een partijtje rugby wordt gespeeld.  

HIERBIJ ZIJN OOK FAMILIELEDEN EN GEINTRESSEERDEN VAN HARTE WELKOM. 

Ter afsluiting gaan we gezamenlijk eten. Kosten zijn € 5,- p.p. 

De activiteit staat in TEAMSTUFF dus meld je direct even aan!!! 

 

Twentecup 

Helaas gaat het jaarlijkse Twentecup toernooi, dat al vele jaren door de 4 clubs in 

Twente afwisselend werd georganiseerd, dit jaar niet door wegens te weinig animo. 

 

ALV 2018 

Inmiddels heeft iedereen de uitnodiging ontvangen voor de  

Algemene ledenvergadering voor vrijdag 28 september 2018.  

Graag allen aanwezig. 

 

Clubhuis 

We zijn als club telkens in ontwikkeling en willen graag het terras aanpakken. 

Deze willen we uitbreiden zodat we meer verbinding krijgen met veld. Ook zijn we aan 

het kijken of het mogelijk is om er een speeltoestel te plaatsen.  

We zoeken nog een aantal mensen die willen helpen bij het realiseren van dit plan. 

Graag aanmelden bij Mathijs of Karel 

 

Wedstrijdsecretaris 

Tom Jonathans heeft aangegeven om wedstrijdsecretaris te willen worden en daar zijn 

we heel erg blij mee! 

 

OVERIGE 

- Op 7 juli 2018 heeft het  Fields Of Joy festival plaats gevonden. We hebben 

hiermee € 560 Euro opgehaald. Alle vrijwilligers bedankt ! Het was weer een 

mooie dag. 

- We krijgen in Oktober van de gemeente nieuwe Rugby palen. Deze worden 11 

meter hoog.   

- We hebben dankzij Karel nieuwe prullenbakken voor buiten en speakers.  

Karel bedankt !  

- Karel zal op 26 oktober 2018 weer een Whiskyproeverij organiseren. Meer info 

over de kosten zal op de website worden geplaatst en op het prikbord in de 

kantine. 

- Op 30 november 2018 zal Matthijs een Bierproeverij organiseren. Meer info over 

de kosten zal op de website worden geplaatst en op het prikbord in de kantine. 

 

Mocht je nog een goed idee hebben voor een leuke activiteit om voor de club te 

organiseren; laat het ons weten !!  
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AGENDA 

Teamtraining incl. bootcamp  26 augustus 2018, start 14.00 uur 

(Oefenwedstrijd met Enschede) Gaat niet door  

Oefenwedstrijd tegen Pickwick Players 9 september 2018  

Introductietraining Jeugd  12 september 2018, start 18:15 uur 

1e Competitiewedstrijd Thuis Dwingeloo 16 september 2018, start 14.00 uur  

Introductietraining Volwassenen 20 september 2018, start 19:30 uur 

Algemene ledenvergadering  28 september 2018, start 20:00 uur 

Whiskyproeverij 26 oktober 2018, start 20.30 uur na training 

Bierproeverij 30 november 2018, start 20.30 uu na training 

 

Namens het bestuur zien we jullie allen graag weer op de trainingen, wedstrijden en 

overige activiteiten !!  

 

 

 

 

 

  

 

 


