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1. PRAATJE TUSSEN DE PALEN
Ik mis jullie!! Ik mis jullie gezelligheid, het samen
knallen, en vooral samen 3e helften.

Maar we kunnen zelf natuurlijk ook wat doen: ook dit
jaar doen we mee met de Grote Club Actie. Loten kun je
verkopen door met je boekje langs de deuren te gaan,
Want het blijven rare tijden: Corona blijft een
maar als je geheel corona-proof wilt zijn (én lekker
enorme impact hebben op hoe we deze tijd
makkelijk) kun je ook de link versturen en je ouders,
beleven. En helaas betekent dat ook dat Rugby niet buren, collega's en familie digitaal loten laten kopen.
op de gebruikelijke wijze door kan gaan.
Elke euro is er weer één tenslotte, dus doe tot eind
november nog even je best om je verkoop- skills tot hun
Het seizoen is na 2 officiële speelweekenden weer
recht te laten komen!
stilgelegd. De Dames hebben maar 1 wedstrijd
kunnen spelen, maar staan daarmee wel bovenaan!!
Normaal gesproken houden wij in december een
Andere teams hebben 2 of zelfs 3 wedstrijden
Algemene Leden Vergadering waarin we alvast een tipje
gespeeld voordat alles weer afgeblazen werd.
oplichten van hoe het jaar (financieel) gegaan is. Wij
hebben besloten om dat dit jaar niet te doen.
Gelukkig kan de jeugd wel normaal blijven trainen.
En ook dat is natuurlijk niet helemaal waar, want op
dit moment is de kantine niet open, mogen ouders
niet langs de lijn kijken en mogen de kleedkamers
niet gebruikt worden. Dat is vervelend, maar het
belangrijkste is dat de spelers in ieder geval met
elkaar aan hun fitheid en rugbyskills kunnen blijven
werken. En vooral ook kunnen blijven samenkomen
om een leuke en gezellige training te hebben!

We verwachten dat het in december nog steeds lastig is
om dingen te organiseren. Mocht in december de
kantine wel weer open mogen, dan kunnen we dat
misschien beter gebruiken om weer gezellig met elkaar
(op afstand) aan de bar of om tafel te zitten.

Voor de senioren is dat wat lastiger. Trainen is nog
wel toegestaan, maar slechts in groepjes van 2.
Gelukkig is ons veld groot zat, en kunnen we heel
wat groepjes van 2 op afstand van elkaar laten
trainen! Tot nu toe is elke woensdag en vrijdag de
veldverlichting aan geweest voor lui die toch even
lekker “de wei in” wilden.

En omdat we voorlopig nog niet mogen samen komen in
de kantine, zijn er ideeën geopperd om op een andere
manier de gezelligheid weer aan te slingeren.
Vergaderen doet iedereen tegenwoordig digitaal vanuit
huis. Maar dat kun je natuurlijk ook inzetten voor een
pubquiz, bingo, spelletje truth of dare, en met wat
creativiteit is er nog veeeeel meer te verzinnen.

Want fit blijven is nu belangrijker dan ooit!
Het feit dat de kantine dicht moet, houdt natuurlijk
ook in dat de inkomsten uit de bar naar nul zijn
gegaan. Daar staat wel tegenover dat we wat
minder kosten hebben want we hebben zo veel
mogelijk apparaten (koelkasten ed) uit gezet en er
wordt natuurlijk niet gedoucht enzo. De realisatie
van de begroting van dit jaar zal echter duidelijk
anders uitpakken dan we in januari hadden
voorzien.
Uiteraard is de penningmeester erg scherp op alle
steun-pakketten die ook voor verenigingen gelden,
en daar hebben we dan ook al een en ander van
ontvangen.

Als bestuur zullen we natuurlijk ons best doen om jullie
via de digitale kanalen wel op de hoogte te houden!!

Ik daag jullie dan ook uit om die creativiteit de vrije loop
te laten, en met je team of met de hele vereniging een
gezellige avond te organiseren. En verderop in deze Fair
Tackle lees je misschien wel al over een eerste digitale
evenement!!
Voor het clusterteam van de Dames is het in elk geval al
duidelijk: zij hebben lootjes getrokken om een digitale
SinterKers te gaan vieren.
Wij hopen jullie snel weer te zien: op afstand op het veld
of digitaal met een borrel!!
Ovale groet,
Sandra Volkers

2. HET MEDIA TEAM RCDH

3. GROTE CLUBACTIE

Het is van groot belang om de
rugbysport en de Rugby Club te
promoten met als belangrijkste doel
mensen te enthousiasmeren voor de
sport en nieuwe leden te werven.
Daarnaast is het van belang om
onze leden te voorzien van
informatie en ontwikkelingen
binnen onze club en daarbuiten.
Hiervoor is een Mediateam RCDH
geformeerd.
Dit doen we door actief te zijn op sociaal
media zoals Facebook en Instagram.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een
website, een lichtkrant voor in de
kantine en zal het digitale clubblad van
de rugby club “de Fair Tackle” een groot
aantal keer per jaar uitkomen.
Ook de contacten met de pers om
bijvoorbeeld verslagen van wedstrijden
in de krant te laten terugkomen is hierin
belangrijk.
Om dit alles te kunnen bewerkstelligen
is er een mediateam geformeerd
bestaande uit de volgende personen:
•
•
•
•

Aurélie (Facebook en Instagram)
Tanja (Facebook en Instagram)
Wouter (Lichtkrant / jeugd info)
Taco (Website en Faire Tackle)

Heb je nieuwtjes, info, foto’s,
wedstrijdverslagen? Mail ze naar
media@rcdh.nl!

Ook dit jaar gaat de grote
club actie weer door! Ons
doel is om 1500 euro op te
halen.
Met dit bedrag kunnen we ons
logo op het club gebouw laten
plaatsen! Zo zijn we herkenbaar
voor iedereen die het park in
loopt. Dat zou fantastisch zijn
toch!
Help jij mee? Vraag je tante,
opa, buurman of wie dan ook of
ze een lot willen kopen om onze
club te steunen en zo kans te
maken op mooie prijzen! 🎁
Online een lot kopen? Dat kan
via de onderstaande link:
https://lot.clubactie.nl/lot/rugbyclub-den-helder/403248

Bezoek Rugby Club Den Helder ook op facebook en
instagram!

4. WEBSITE RCDH

De website van RCDH is bijna gereed om online te gaan. Op dit moment is 90%
van de site gereed. Een aantal pagina’s dienen nog gevuld te worden waaronder
de damespagina en een aantal jeugpagina’s. Hiervoor worden de desbetreffende
jeugdmanagers nog aangeschreven om wat aan te leveren. Zodra de website
online is zal dit kenbaar worden gemaakt. Doel is om eind november de website
definitief online te hebben.

5. Even voorstellen…
Hello, my name is Tanja Schmitz, I am 33 years old
and from Germany.
I play now for over 10 years Rugby and besides the
DenWaHa Cheetahs,
I also play for the Amsterdam Lowlanders, as a lock
or prop. I love especially the comradeship and spirit
of Rugby, wherever you are in the world, you will find
friends in a rugby club.
Since a short time, I work as an Integration Engineer
for Damen Naval, before I was a German Navy officer.
Together with Aurelie, I take care of our RCDH social
media accounts. We think about how we can make
our great sport more popular and convince more
people to join us.

6. NIEUW RUBRIEK
DE PEN

De Pen is een nieuw
(jeugd)rubriek in de Fair Tackle.
Of eigenlijk een oude rubriek
opnieuw ingebracht na jaren in
het vroegere clubblad de Fair
Tackle gestaan te hebben. In een
tijd toen het digitale tijdperk nog
in de kinderrugby schoenen
stond! ☺. In deze rubriek stellen
de jeugdspelers zich voor.
Wat is de bedoeling:
Schrijf een klein stukje over jezelf. De
onderstaande vragen helpen hierbij,
je mag uiteraard ook zelf dingen erbij
vertellen. Dit stukje komt dan in de
“Fair Tackle”.
1. Wie ben je? Heb je ook andere
familie die rugby speelt? Heb je
naast rugby ook nog andere
hobby’s?
2. Hoe ben je op rugby gekomen?
(vriendje, familie, krant, internet,
school (gym) of iets anders)
3. Welke positie speel je het liefst
tijdens een wedstrijd?
4. Wat eet je het liefst na een stevige
training of wedstrijd?
5. Wat is je leukste rugby ervaring?
(Kan zijn kamp, wedstrijd,
toernooi, training of andere
rugbydingen)
6. Waarom zou iedereen op rugby
moeten komen volgens jou?
Doe er een leuke foto (liefst digitaal)
van jou bij. Een mooie rugbyactie foto
of in je favoriete rugbykleren, een
andere gekke of sportieve foto is ook
goed.

Geef de pen door aan een andere
jeugdspeler uit een ander jeugdteam.
Weet je niemand vraag dan hulp aan je
trainer of coach.

Stuur je stukje (handgeschreven of met
de computer maakt niet uit) naar:
media@rcdh.nl of via Whatsapp
naar:06-47576757
Suc6, groetjes,
Wouter Mooij, vader van Sarah en
Senne en trainer Junioren.

Ik zit ook in het mediateam van RCDH
dus als je leuke rugbydingen weet kun
je dit altijd mailen.
Ook leuke wedstrijdfoto’s vinden wij erg
leuk en misschien komen deze wel in de
volgende Fair Tackle of op de Website
van RCDH.
We beginnen deze rubriek met Sam
een fanatieke speler uit het Cubs
Team van Rugby Club Den Helder
(Zie volgende pagina)

7. De Pen: SAM
Hallo ik ben Sam en 13 jaar.

8. ONLINE JEUGDQUIZ
Hoi mede jeugdleden. Ik was iets
te enthousiast tijdens de
vergadering en zei dat ik wel een
online quiz wilde organiseren.
Uiteraard geldt ook hier: "een man
en man een woord en woord". Ik
ga met behulp van Angela Sas een
online quiz organiseren.
De quiz zal tussen Sint en Kerst
plaatsvinden. Uiteraard hoop ik op
heel veel deelnemers.

We zijn thuis met zijn vijven, mijn
ouders ik en mijn broertje en mijn
zusje.

Groet Mark van Dijkum en Angela
das

9. Rugby met een knipoog..

Alleen ik speel Rugby, mijn andere
hobby’s zijn buiten ravotten en
bushcraft.
Mijn leukste ervaring was dat we op
rugbykamp gingen en dat we tegen
Engeland gingen spelen.
Iedereen moet rugby gaan spelen
omdat het niet uitmaakt hoe je er uit
ziet (groot ,klein, breed of dun).
Iedereen kan mee helpen aan een
mooie wedstrijd en er heerst een
groepsgevoel.
Wij hebben gewonnen.
Groeten Sam.

Ik geef de Pen door aan Amber
Viskil van de Junioren!

Bezoek Rugby Club Den Helder ook op facebook en
instagram!

