
 

 

 

Instroomprogramma en Rugby Development Days (RDD)

Het talentherkenningsprogramma bestaat uit twee fases: 
• Een instroomprogramma dat is bestemd voor kinderen uit gr

de RDD dagen vier/vijf zaterdagen per seizoen.
• Rugby Development Days

programma bestaat uit vier/vijf 
 
 
Voor wie 
Alle vanaf kinderen vanaf groep 7 en 

• Voor de kinderen in groep 
immers een keuze maken
nemen aan het talentontwikkelingsprogramma,de 
(http://rugbyacademyzuidwest.nl/) waarbij ze hun middelbare school combineren met rugby 
ontwikkeling. Kinderen die aan het talentenontwikkelingsprogramma wille
moeten kiezen voor het Segbroek College in Den Haag. 
de rugbyvaardigheden van de kinderen gekeken en volgt er een advies over verdere 
deelname aan het talentenprogramma. 
Ook kinderen die nog helemaal niet weten of zij deel willen nemen aan het talent
ontwikkelingsprogramma 
van harte welkom op het Instroomprogramma
 

• Voor de kinderen die al op de middelbare school zitten
krijgen van RDD- trainers intensieve trainingen om zich extra te bekwamen in 
rugbyvaardigheden. De kinderen blijven gewoon lid van hun eigen rugbyclub. De trainers zijn 
afkomstig van de RAZW, aangevuld met clubtrainers. Talen
ieder jaar georganiseerd per leeftijdsklasse. Het is een programma waaraan spelers kunnen 
blijven deelnemen om zich extra te ontwikkelen. Vanuit dit programma is selectie voor 
nationale Nederlandse teams mogelijk. 
Voor kinderen die op de Rugby Academy zitten zijn de RDD dagen verplicht.

 
Wanneer 
1 oktober  
12 november  
14 januari � 
11 maart 
22 april (ovb) 
 
Waar  
2e jaars mini's (groep 7 en 8) => Voorburgse Rugby Club, Groene Zoom 20, Voorburg
1e jaars cubs die nog groep 8 zijn
1e jaars cubs die middelbare school zijn => WRCH, Berensteinlaan 52, Den Haag
2e jaars cubs => DIOK, Smaragdlaan 101, Leiden
 
  

 

 

Instroomprogramma en Rugby Development Days (RDD) 

Het talentherkenningsprogramma bestaat uit twee fases:  
en instroomprogramma dat is bestemd voor kinderen uit groep 7 en 8. Dit vi

RDD dagen vier/vijf zaterdagen per seizoen. 
Development Days (RDD) voor rugbyspelers die al op de middelbare school zitten. 

programma bestaat uit vier/vijf zaterdagen per seizoen. 

7 en 8 kunnen deelnemen aan het Talentherkenningsprogramma

in groep 7 en 8 is er het instroomprogramma. Zij moeten dit
immers een keuze maken voor een middelbare school. Zij kunnen er voor kiezen om deel te 

t talentontwikkelingsprogramma,de Rugby Academy, 
cademyzuidwest.nl/) waarbij ze hun middelbare school combineren met rugby 

ontwikkeling. Kinderen die aan het talentenontwikkelingsprogramma willen deelnemen, 
het Segbroek College in Den Haag. Tijdens de instroom

heden van de kinderen gekeken en volgt er een advies over verdere 
deelname aan het talentenprogramma.  
Ook kinderen die nog helemaal niet weten of zij deel willen nemen aan het talent
ontwikkelingsprogramma en dus voor de Rugby Academy en het Segbroe
van harte welkom op het Instroomprogramma 

kinderen die al op de middelbare school zitten zijn de RDD dagen. De kinderen 
trainers intensieve trainingen om zich extra te bekwamen in 

rugbyvaardigheden. De kinderen blijven gewoon lid van hun eigen rugbyclub. De trainers zijn 
afkomstig van de RAZW, aangevuld met clubtrainers. Talentherkenningsprogramma’s worden 
ieder jaar georganiseerd per leeftijdsklasse. Het is een programma waaraan spelers kunnen 
blijven deelnemen om zich extra te ontwikkelen. Vanuit dit programma is selectie voor 
nationale Nederlandse teams mogelijk.  

ren die op de Rugby Academy zitten zijn de RDD dagen verplicht.

8) => Voorburgse Rugby Club, Groene Zoom 20, Voorburg
1e jaars cubs die nog groep 8 zijn => Voorburgse Rugby Club, Groene Zoom 20, Voorburg
1e jaars cubs die middelbare school zijn => WRCH, Berensteinlaan 52, Den Haag
2e jaars cubs => DIOK, Smaragdlaan 101, Leiden 

 

 

  

. Dit vindt plaats tijdens 

(RDD) voor rugbyspelers die al op de middelbare school zitten. Het 

kunnen deelnemen aan het Talentherkenningsprogramma.  

Zij moeten dit of volgend jaar 
kunnen er voor kiezen om deel te 

cademyzuidwest.nl/) waarbij ze hun middelbare school combineren met rugby 
n deelnemen, 

Tijdens de instroomdagen wordt naar 
heden van de kinderen gekeken en volgt er een advies over verdere 

Ook kinderen die nog helemaal niet weten of zij deel willen nemen aan het talent-
en dus voor de Rugby Academy en het Segbroek zouden kiezen zijn 

zijn de RDD dagen. De kinderen 
trainers intensieve trainingen om zich extra te bekwamen in 

rugbyvaardigheden. De kinderen blijven gewoon lid van hun eigen rugbyclub. De trainers zijn 
therkenningsprogramma’s worden 

ieder jaar georganiseerd per leeftijdsklasse. Het is een programma waaraan spelers kunnen 
blijven deelnemen om zich extra te ontwikkelen. Vanuit dit programma is selectie voor 

ren die op de Rugby Academy zitten zijn de RDD dagen verplicht. 

8) => Voorburgse Rugby Club, Groene Zoom 20, Voorburg 
=> Voorburgse Rugby Club, Groene Zoom 20, Voorburg 

1e jaars cubs die middelbare school zijn => WRCH, Berensteinlaan 52, Den Haag 



 

 

 
Programma 
Voorburgse Rugby  Club 
9.30 uur aanmelden en omkleden
10.00 uur training 
12.00 uur lunch 
12.45 uur vervolg training 
14.15 uur eindtijd 
 
 
 
Kosten  
10 euro per dag, inclusief lunch, ter 
 
 
Aanmelden 
Gaat via je eigen club. In geval van VRC
even waarvoor jij je aanmeldt (leeftijdsgroep en locatie).

 

 

WRCH en DIOK 
aanmelden en omkleden 10.30 uur aanmelden en omkleden

11.00 uur training 
12.00 uur pauze 
12.30 uur wedstrijden 2x20 minuten
14.00 uur eindtijd 

, ter plekke te betalen. 

Gaat via je eigen club. In geval van VRC-lid: wedstrijdsecretaris@voorburgserugbyclub.nl
even waarvoor jij je aanmeldt (leeftijdsgroep en locatie). 

 

  

aanmelden en omkleden 

wedstrijden 2x20 minuten 

wedstrijdsecretaris@voorburgserugbyclub.nl en meldt 


