SPECIAL EDITION JULI 2022

In deze speciale editie van
de Fair Tackle een praatje
van onze gloed nieuwe
voorzitter Bart van Zijst!

Tevens een herinnering dat
op 3 september het eindelijk
staat te gebeuren: De lang
verwachte officiële opening
van ons mooie clubhuis. Mis
het niet!!!
Ook alvast aandacht voor
de nieuwe trainingstijden
van het nieuwe seizoen!!

Agenda:
3 september 2022
Opening
clubhuis!!!!!
Redactie:
Mediateam RCDH
E-mail: media@rcdh.nl
Website: www.rcdh.nl

Tijdens ALV van 25 juni:
Voorzitter Sandra Volkers geeft
het ‘stokje’ (voorzittershamer)
over aan Bart van Zijst.

PRAATJE VAN DE
(NIEUWE) VOORZITTER
Beste leden en vrienden van
de rugbyclub,
Zo is het al weer bijna een
maand geleden dat ik het
vertrouwen van jullie kreeg om
de voorzittershamer van
Sandra over te nemen.
Sandra die onze voorzitter is
geweest in misschien wel de
meest roerige jaren in het
ondertussen 47 jarig bestaan
van de club. Nogmaals enorm
bedankt hiervoor Sandra en ik
ben blij dat mijn eerste actie
als nieuw gekozen voorzitter
mocht zijn, het jou tot erelid
benoemen van Rugbyclub Den
Helder!!

Nu deze roerige jaren voorbij
zijn hoop ik in een wat
rustigere tijd terecht te komen,
een tijd waarin alle focus op
onze mooie sport kan liggen.
Voor degene die mij niet (zo
goed) kennen zal ik mij even
kort voorstellen;
Bart van Zijst, op 6 juni 1968
geboren in Amsterdam en
getogen onder de rook van
Amsterdam.
Op mijn 10e begonnen met
rugby bij de Amstelveense
rugby club. Dat heette toen
nog NFC. Op mijn 16e werd
het tijd om het ouderlijk huis
te verlaten en vertrok ik naar
Den Helder om de
visserijschool te gaan doen..
Doordeweeks in Den Helder en
in het weekend naar mijn
ouders om te blijven rugbyen
bij NFC. Rugbyen bij RCDH
was op dat moment zeker
geen optie voor mij.

Dit zeker een jaar zo
volgehouden, totdat ik op een
dinsdagavond toch eens mee
ging trainen met die gasten uit
Den Helder en daarna nooit
meer ben weggegaan. Dat is
nu dus ca 36 jaar geleden.

Achter de schermen is er door
de openingscommissie hard
gewerkt aan het organiseren
van een geweldig feest,
waarvan jullie ondertussen
allemaal de uitnodiging van
hebben ontvangen. Plan je
agenda en zorg dat je er bij
Ondertussen laat mijn lichaam kunt zijn.
het helaas niet meer toe om
het spelletje te spelen, maar
Tot zover mijn allereerste
mijn rugby hart zit nog steeds praatje van de voorzitter.
op de juiste plaats. Je kent het Mochten er vragen, of
gezegde wel......je speelt geen opmerkingen zijn van jullie
rugby, je bent rugby!
kant, dan ben ik altijd te
bereiken.
Op dit moment is het
zomerreces en ligt het
Geniet van jullie vakantie en ik
rugbyen op een laag pitje,
zie jullie graag weer bij de start
maar vanaf eind augustus
van het nieuwe seizoen!
gaan we weer volle bak!
Groet,
Er staat ons een mooi seizoen
Bart van Zijst
te wachten met als start
eindelijk de opening van het
clubhuis. Op 3 september
hoop ik jullie allemaal te
mogen begroeten in ons
mooie clubhuis, waar ik enorm
trots op ben en ik hoop jullie
ook.

TRAININGSTIJDEN EN –DAGEN
SEIZOEN 2022/2023

OFFICIËLE OPENING
CLUBHUIS
Beste rugbyvriend ,
22 maart 2020 zouden we na vele
jaren bloed, zweet en tranen
eindelijk de officiële opening van
ons nieuwe clubhuis houden!
Het behoeft geen uitleg waarom
dat destijds niet door ging en
waarom dit heugelijke feit nu nog
steeds niet heeft plaats
gevonden. We zijn inmiddels 2
jaar verder en om de opening
toch niet ongemerkt voorbij laten
gaan, willen we deze nieuwe
mijlpaal in ons 47 jarig bestaan
samen met jullie vieren!
De opening van ons
splinternieuwe clubhuis is
namelijk de afsluiting van een
lang proces, waarvoor velen zich
hebben ingezet. Om goed stil te
staan bij het afsluiten van dit
langdurige proces en een nieuwe
frisse start te maken zal zaterdag
3 september in het teken staan
van dit heugelijke feit middels
een reeks van activiteiten, welke
recht doen aan deze gebeurtenis.

Zo als jullie in het logo kunnen
zien is Rugby Club Den Helder in
1975 opgericht, wat dan
natuurlijk ook betekent dat we
inmiddels al weer 47 jaar
bestaan!
Het bestuur heeft gemeend om
de formele opening op zaterdag
3 september dan ook in een
reünie-achtige sfeer te gaan
doen.
We hopen dat jullie RCDH een
warm hart toe dragen en we
zouden het erg fijn vinden als
jullie aanwezig willen zijn bij
deze gebeurtenis.
Bij een reünie horen natuurlijk
foto’s, graag zien we jullie oude
foto’s tegemoet, zodat we er
een mooie collage van kunnen
maken en vertonen tijdens de
opening.
Voor vragen c.q. opmerkingen
en eventuele foto’s kunt contact
u opnemen via het e-mailadres:
info@rcdh.nl
Dit is tevens het mailadres
waarop u kunt aangeven dat u
aanwezig zult zijn die dag!
Zie voor het programma de
volgende pagina.

Programma zaterdag 3 september:
09.00-10.00
10.00-12.00
13.00-1700
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.30-18.00
18.00-19.30
19.30-23.59

Inloop jeugdprogramma
Clinic Tim Visser
2de deel jeugdprogramma
Veteranenwedstrijd
Dameswedstrijd
Herenwedstrijd
Officiële opening
Receptie inclusief buffet
Feestavond inclusief live muziek

Met feestelijke groet,
De Openingscommissie
Babs van Zijst-Mouthaan
Jeroen van der linden
Ronald Kooij
info@rcdh.nl

