van iedereen

Het begon allemaal heel
onschuldig op een zondag in
het park. Vijf vrienden, allemaal oud-rugbyers, gingen
een balletje gooien met hun
kinderen in de Haarlemmerhout. Nu, twee jaar later, is
dit initiatief uitgegroeid tot
officiële rugbyvereniging
Houtsche RFC met tachtig
jeugdleden tussen 4 en 14
jaar oud.
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“We wilden kinderen kennis laten maken met de mooie sport rugby”, zegt Gerald Smith, mede
oprichter van de Houtsche RFC. “Zelf heb ik 25 jaar gespeeld, vanaf mijn studententijd in Rotterdam tot
en met de jaren dat ik in Azië woonde, waar ik in een internationaal expat-team speelde. Rugby heeft
mij heel veel gebracht; naast het plezier en kameraadschap op het veld, is rugby ook een sport waar de
traditionele waarden van sportiviteit nog hoog in het vaandel staan. Er is respect voor elkaar, de tegen
stander en de scheidsrechter. Dat zijn zaken die ouders graag willen meegeven aan hun kinderen. ”
Een initiatief van iedereen
“De start in de Haarlemmerhout was, nu we eraan terugdenken, soms best behelpen. De dag na
een concert lagen de glasscherven soms nog op het veld en op zonnige dagen moesten we om de
zonnebadende mensen heen spelen. Het was echter ook een prachtige plek met het imposante
provinciehuis op de achtergrond. Veel mensen zagen ons daar rugbyen op de zondagochtend,
wat weer andere kinderen aantrok.”
“Voordat we het wisten, groeide het ledenaantal explosief. We bleven veel lol hebben met de kinderen
en iedereen droeg zijn steentje bij. Heel no nonsens; geen clubhuis met tosti’s en cappuccino’s,
maar een thermoskan vol koffie en een zak broodjes. Dat gaf meteen al een heel bijzondere sfeer,
omdat het initiatief van iedereen is. Iedereen doet en helpt mee.”
“We hebben veel hulp gehad van onze rugbyvrienden van Rugby Club Haarlem. Toen de behoefte
aan trainingsmateriaal groeide, sprongen zij meteen bij met rugbyballen, oude tackle bags, pionnen
en veel meer. Dat is zo mooi aan deze sport; we zijn één grote familie en we helpen elkaar om de
sport verder uit te dragen.”
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DE FEITEN
OP EEN RIJ

Bij de Houtsche RFC kunnen jongens en
meiden tussen 4 en 14 jaar kennismaken
met de rugbysport. Iedereen is welkom om een
aantal keren gratis mee te spelen. Plezier en
saamhorigheid staan voorop.
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Er wordt één keer in de twee weken op
zondagochtend van 10.30 tot 12.00 uur
getraind en iedere woensdag voor de oudere
groep van 16.30 tot 17.30 uur op het Eindenhout
Sportpark, Wagenweg 240B in Haarlem.

Verhuizing naar Eindenhout
Dat was het begin. Inmiddels is de Houtsche RFC gegroeid als kool en zijn er tachtig leden,
verdeeld over drie leeftijdsgroepen. “Door de groei was er meer structuur nodig. Zodoende is
vorig jaar een officiële vereniging opgericht, inclusief eigen outfits volledig in clubkleuren met het
logo erop. Toen we de shirts voor het eerst zagen, waren we als kinderen zo blij”, aldus Gerald.
“Het vijfkoppige bestuur bestaat nog steeds uit dezelfde vrienden die in het park zijn begonnen en
we zijn verhuisd naar een ‘echt’ veld. Dit veld bevindt zich op het sportcomplex Eindenhout, waar
tevens voetbalclub THB en cricketclub Rood en Wit zich bevinden. Het sportcomplex is de afgelopen
tijd flink ontwikkeld en met dank aan de gemeente krijgt Houtsche RFC vanaf volgend jaar ons
eigen rugbyveld met palen. Daar zijn we zó trots op!”
There is no ‘I’ in team
“Niet alleen kinderen, maar ook ouders zijn dolenthousiast, en dat terwijl niet veel ouders de
sport kennen. Gelukkig hebben we ervaren trainers, zoals Kees Eskes en Lambert van der Pols,
die ons vanaf het begin fantastisch geholpen hebben. Ook jonge talenten helpen graag mee, zoals
jeugdinternational Mike Broekman. Tevens leren ouders die geen ervaring met rugby hebben om
training te geven. Dit alles maakt het een prachtig collectief.”
“Iedereen is welkom. Rugby is een mooi spel. Sportief en fysiek heeft het alles in zich: rennen, gooien,
vangen, kicken en tackelen. Maar je leert misschien nog meer wat teamgeest en kameraadschap is.
Je kan rugby niet alleen doen. De Engelsen zeggen dat mooi: There is no ‘I’ in team.”

www.houtscherugbyclub.nl
www.facebook.com/HoutscheRFC

Fotografie: Ayshea Boer
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