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Rugby is een sport welke teamwork, kameraadschap, vertrouwen, geloof en uiteraard 
passie nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. 
Bij Rugbyclub Eemland is een nieuw technisch beleidsplan opgesteld onder aanvoering 
van de technische commissie om er voor te zorgen dat de club zich verder kan 
ontwikkelen naar één van de  toonaangevende clubs in Nederland op alle niveaus en één 
van de top sport clubs in de Regio Eemland. 
 
Om de doelstellingen te kunnen halen is het van belang om de basis uit te breiden naar 
een stevige fundering voor de toekomst. De groei in de jeugdafdeling in alle 
leeftijdsgroepen en de successen van het vlaggenschip in de top van Nederland zal een 
aantrekkingskracht genereren waardoor spelers uit de regio en verder zullen willen 
spelen bij de Amersfoortse rugbyclub. 
Met dit als uitgangsbasis voor het komende seizoen, zijn de volgende doelen gesteld: 
 
1 ontwikkel een technische staf ( coaching, training en medisch ) rondom de 

vereniging die voor iedereen op de club herkenbaar is en benaderbaar. 
2 Introduceer spelers- en talent ontwikkelingsprogramma’s voor alle jeugdspelers 
3 In samenwerking met NOC-NSF het programma “samenwerken aan een veilig 

sport klimaat” introduceren bij de leden en trainersstaf. 
4 We zullen op alle niveaus (topsport en recreatief) de teams versterken in 

teamgeest, rugby is niet alleen winnen. 
 
De ambities van de club zijn hoog en om dit te bewerkstelligen is afgelopen zomer hard 
gewerkt aan de trainersstaf om verder uit te ontwikkelen met kennishouders van de vele 
rugbyelementen.  
In totaal zijn er nu 12 ervaren veld coaches voor de senioren teams, 3 strength en 
conditioning coaches, een samenwerking met MTC ( Medisch Trainings Centrum ) voor 
de medische begeleiding op en rondom de velden. 
Voor de jeugdafdeling zijn er 20 gediplomeerde trainers, het merendeel van de gehele 
trainersstaf  heeft IRB Level 2 en 4 trainers hebben IRB Level 3. 
 
Hoofdcoach Johann du Plessis, geboren in Zuid Afrika begint aan zijn 3e seizoen bij RC 
Eemland als coach, hij is bij verschillende vertegenwoordigende teams voor Nederland 
uitgekomen in zijn rugby carriere en is gecertificeerd IRB Level 3 trainer. Als doelstelling 
heeft hij met zijn gehele staf en de uitgebreide selectie om mee te draaien in de top van 
de Nederlandse competitie, waarbij een basis gecreëerd wordt voor de doorontwikkelde 
jeugd vanuit het development team. 
Johann wordt gesteund door de coach van het Development team van de club, Adri van 
de Plas, Adri heeft diverse jeugdteams onder zijn hoede gehad in het verleden en is op 
het moment ook actief bij de Nederlandse RugbyBond als Manager van het Nationale 
Rugby Trainings Centrum en de voorzitter van de Rugby Academy Midden Oost. 



 

 

Waarbij Adri aangeeft dat: ”Rugby is niet alleen een sport waarin je fysiek, mentaal traint 
en ontwikkeld het is ook een sport waarin je competenties leert die je in je studie, werk 
en je sociale leven verder helpen”  
Beide coaches worden bijgestaan door een aantal oud spelers van de vereniging ; 
Lammert Ruiter, Goosen Broersma, Rene Herngreen, Bob Gussenhoven en Arnold 
Colijn.. 
 
Voor de jeugdafdeling van rugbyclub Eemland is Rene Koch recent toegetreden tot de 
trainerstaf ( Hoofd Jeugd Opleiding) ,  Rene heeft ook IRB Level 3 en heeft veel ervaring 
met het trainen coachen van jeugdteams en is daarnaast hoofdcoach van de Rugby 
Academy Midden Oost. 
Rene zal samen met Willem Schrijver de 20 gedreven en opgeleide trainers van de 
jeugdafdeling onder zijn hoede nemen. 
Doelstelling hiervan is dat binnen de gehele jeugdafdeling spelers die willen en het aan 
kunnen, opgeleid worden tot het hoogst haalbare niveau, maar ook om er voor te 
zorgen dat andere spelers het voor hun hoogst mogelijke niveau benaderen op 
recreatief niveau. Hiermee wil de club zich profileren als een echte sport vereniging met 
ambities. 
In de laatste 25 jaar is het rugby veranderd door het professionaliseren van de sport. Het 
wordt fysiek harder, sneller en de spelers zijn veel groter en fitter dan 25 jaar geleden. 
Door het opleiden van Robbert van Breemen ( speler van 21 uit het eerste team) tot het 
niveau IRB Level 1 speciaal voor Strength en Conditioning coaching als club was al een 
aanvang gemaakt in het vorige seizoen met de uitbreiding van de trainersstaf, nu is daar 
ook nog bijgekomen William Eder uit Nieuw-Zeeland die ook S&C diplomas in zijn bezit 
heeft. 
Speciaal voor de defensieve strategie is Kane Krlic uit Engeland deze zomer 
toevalligerwijs op de club terecht gekomen. Kane heeft in Engeland professionele 
ervaring op het hoogste niveau Rugby Legaue en zet de puntjes op de spreekwoordelijke 
i. 
Dit alles tezamen vormt een zeer gemotiveerde trainersstaf wat veel kwaliteiten in zich 
herbergt om te voldoen aan de eisen van de toekomst. Om de hele lijst van trainers te 
bekijken incl. hun opleidingen en specialiteiten, kijk op www.rugbyclubeemland.nl voor 
meer informatie. 
 
De club heeft zich dus op een gedegen wijze verzekerd van een zeer sterke trainersstaf 
op senioren en jeugd niveau, waardoor er zelfvertrouwen in de club aanwezig is. Iets wat 
het komende seizoen zal moeten blijken. 
 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Tony Stanton Hoofd Technische Zaken tony@rceemland.nl 
 
 of 
 
Bert Zetzema Voorzitter bertz@rceemland.nl 
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