Drie rugbyprofielen: Wolf van Dijk, Jasey van Kampen en Kevin Krieger
Ze zijn alle drie nog jong ( 19, 19 en 20) , maar spelen nu al rugby op een heel hoog niveau. Niet
alleen als onderdeel van het Oranje-team, maar ook als professionals bij clubs in Frankrijk en
Schotland. Wat zijn dit voor mannen? Wat betekent rugby voor hen? Wat zijn hun ambities? Een
korte verkenning aan de hand van een aantal vragen.
1. Hoe kwam je erbij rugby te gaan spelen?
Wolf (19 jaar): “Via een broer van een vriendin van mijn zus. Die nam mij mee naar de Rotterdamse
Rugby Club. Ik was toen 8 jaar oud”. Jasey (19 jaar): “Mijn vader. Die speelde zelf bij de Haagsche
Rugby Club. Vijf jaar was ik toen”. Kevin (20 jaar): “Mijn ouders wilden graag dat ik ging sporten. Er
was toen een rugbyclinic op mijn lagere school. En zo kwam ik al op mijn 8e bij de Haagsche Rugby
Club”.
2. Wat maakt nu juist rugby zo’n aantrekkelijke sport voor jou?
Wolf: “Het feit dat het echt een teamsport is. En een contactsport. Het mooie is dat er in een
rugbyteam plaats is voor iedereen, groot of klein, dik of dun”. Jasey: “Elke wedstrijd is een uitdaging,
aan jezelf en als team. Je gaat echt de strijd aan. Ook omdat het zo’n fysieke sport is. Ook is het
technische en snelle sport”. Kevin: “Rugby is pure passie. Iedereen is gedreven en je doet het samen.
Als team. Je vecht met elkaar voor iedere overwinning, het is erg fysiek en iedereen hoort erbij”.
3. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen voor een rugbyer?
Wolf: “Voor rugby heb je in ieder geval doorzettingsvermogen en incasseringsvermogen nodig. Ook
als het eens wat minder gaat, leer je om nooit op te geven”. Jasey: “Doorzettingsvermogen. Tot het
gaatje kunnen gaan. En je moet absoluut een teamspeler willen zijn”. Kevin: “je moet leergiering en
ambitieus zijn. Inzet is het sleutelwoord. Nooit opgeven en altijd doorgaan. En proberen alle
aspecten van de rugbytechniek onder de knie te krijgen ”.
4. Hoe zag de ontwikkeling van jullie rugbycarrière er tot nog toe uit?
Wolf: “Tot mijn 17e bleef ik bij de Rotterdamse Rugby Club spelen. Toen stapte ik over naar Rugby
Club DIOK, omdat die op een hoger niveau uitkomen. Sinds dit seizoen speel ik in het buitenland. Bij
Ayr Rugby Club, een prima club in een klein stadje in Schotland. Ik krijg daar voldoende betaald om
van te kunnen leven. Naast het rugby ben ik begonnen met een online-studie”. Jacey: ”Op mijn 15e
werd ik bij Haagsche Rugby Club gescout en ben ik naar een club bij een middelbare school in
Durban, Zuid Afrika gegaan. Daarna stapte ik over naar de Franse competitie. Eerst speelde ik in Le
Havre. En nu bij Aurillac. Op professioneel niveau, in die zin dat ik betaald krijg voor mijn
levensonderhoud”. Kevin: ”Eigenlijk speelde ik mijn hele jeugd bij de Haagsche. Daarna korte tijd bij
Tovaal/Oenoememoe. Toen weer terug naar Haagsche Rugby Club en van daaruit naar Rugby Club ‘t
Gooi. Sinds drie jaar speel ik nu in Frankrijk, bij Montpellier”.
5. Welke positie speel je nu?
Wolf: “Nummer 7, flanker”. Jasey: “Of nummer 10, fly half, of nummer 15, full back”. Kevin: “In de
derde rij, nummer 8”.
6. Kun je leven van het (professionele) rugbybestaan?
Wolf: “Ja, mijn huisvesting, levensonderhoud en studiekosten worden betaald”. Jasey: “ja, ik kan
ervan leven, maar ik ben dan ook wel min of meer fulltime met rugby bezig”. Kevin: “ Ik kan er zeker
van leven, maar het is geen vetpot. Nog niet….”.

7. Wie is je grote voorbeeld in de rugbysport?
Wolf: “Richie McCaw, Sam Warburton (Wales) en Ardy Sevilla (flanker All Blacks)”. Jacey: “Quade
Cooper (flyhalf Australië)”. Kevin: “Mijn vader. Die altijd alles over heeft voor mijn rugbycarrière”.
8. Wat zijn je verdere rugby-ambities?
Wolf: ”Go with the flow. Hard blijven werken om dan nog een extra stap te kunnen zetten. Om
uiteindelijk op een nog hoger professioneel te spelen”. Jacey: “De stap maken als rugbyprof naar het
top 14 -niveau in Frankrijk. Dat is wat ik wil”. Kevin: ”Ik wil zeker verder groeien als rugbyer. En echt
op een nog hoger professioneel niveau gaan spelen”.
9. Is het profrugby te combineren met een maatschappelijke loopbaan?
Wolf: “Je zult wel moeten combineren. En dat is ook goed. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel goed,
ook voor je maatschappelijke carrière, als je in het buitenland deze ervaring opdoet”. Jacey: “Mijn
Franse club eist dat ik studeer naast het rugby. Als je een les mist, krijg je zelfs een boete. Verder is
het volgen van Franse taalles verplicht ”. Kevin: “Ik volg Franse les. Verplicht. Daarnaast ben ik
begonnen met een studie economie aan de Universiteit van Montpellier”.
10. Heb jij in Nederland de Rugby Academy doorlopen?
Wolf: “Ja, Zuid-West. Was echt heel belangrijk voor mijn ontwikkeling, als rugbyer en als student”.
Jacey: “Ik ook. Zuid-West. Was heel gaaf en nuttig. En voor mij een ongelofelijk belangrijke stap
voorwaarts als rugbyer”. Kevin: “Nee. Geen Academy. Wel het Nationaal Trainings Centre”.
11. Welk land wint volgens jou de Rugby World Cup in Japan?
Wolf: ”All Blacks”. Jacey: “Ik hoop Zuid Afrika”. Kevin: “Ik hoop Engeland”.
12. Denk jij dat Nederland structureel de stap kan zetten naar het Champions Trophy-niveau
(dus direct onder de Six Nations)?
Wolf: “Ja. Maar dan moeten we nog wel meer gaan doen. Meer samen trainen. Meer
oefenwedstrijden spelen. Kijk eens naar landen als Spanje of Georgië. Al die kerels worden goed
betaald. Je hebt als bond eigenlijk minimaal een jaarlijks budget van 1 miljoen nodig voor je topsport.
Want echt toprugby spelen laat zich niet combineren met een maatschappelijke loopbaan. Als senior
val je al snel in een financieel gat. Dat moet dus opgelost worden als je als rugbysport in Nederland
een stap vooruit wilt maken. Maar goed: we kunnen het zeker. Want er komt heel veel nieuw talent
aan vanuit de Rugby Academies”. Jacey: “Ik ben het helemaal eens met Wolf. En We kunnen die stap
ook zeker maken als steeds meer jonge jongens vanuit de Rugby Academies ervaring gaan opdoen in
het buitenland. Ik denk dat we over 5 jaar structureel op Champions Trophy-niveau kunnen spelen,
mits het geld er is voor een professionele aanpak”. Kevin: “Ik zie het net zo. Het talent is er zonder
meer in Nederland. Het zou mooi zijn als er qua landelijke spreiding nog wat meer Academies bij
kwamen. Het is ook kip en ei. Met betere resultaten groeit ook de populariteit van het rugby verder.
Ook daarom wil ik perse winnen van Portugal”.
13. Hoeveel uur per week ben je zo ongeveer met rugby bezig?
Wolf: “Ik schat zo’n 4 uur per dag en dan nog elk weekend 1 a 2 dagen, afhankelijk van het reizen”.
Jacey: “Elke dag zo’n 5 uur plus het wedstrijdweekend”. Kevin: ”Zeker 5 uur per dag en natuurlijk het
wedstrijdweekend, inclusief reistijd”.
14. Wat gaan we doen tegen Portugal?
Alle drie: “winnen!”.

