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INTRODUCTIE SENIOR ACADEMY

Achtergrond en aanleiding van de Senior Academy (16-23 jaar) 

- In de pathway was nog geen regionale oplossing voor de post-academy periode (academie spelers vallen terug 
in trainingsuren en tosportbegeleiding na het beëindigen van de middelbare school) 

- NTC is voor velen ver weg  (moeilijk bereikbaar, lastig te combineren met opleiding of werk vanwege tijd en 
afstand) 

- Individuele spelers die beter willen worden maar wel graag bij hun eigen club willen blijven ( als een 
individuele speler beter wil worden en de club kan die faciliteiten niet bieden, dan kan een speler bij zijn eigen 
club blijven maar wél meer trainen).

“Quote” van Speler.  
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DOELSTELLINGEN RUGBY NEDERLAND

Nieuw convenant met de Rugby Academies 

- Naast bestaande “Junior Academies” is er nu ook een doelstelling om 4 regionale Senior Academies te hebben 
in Nederland binnen 3 jaar: Zuid, Midden-Oost, Noord-West, Zuid-West. 

- NTC is voor een aantal spelers te ver weg en biedt onvoldoende plaats aan het toenemend aantal Academie 
verlaters dat verder wil investeren in hun rugby ontwikkeling. 

- Rugby Nederland wil dat de Senior Academies worden gerund door dezelfde organisatie als de Junior 
Academies. Liefst met hetzelfde “technisch aanspreekpunt”.

“Quote” van RN?  
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ORGANISATIE

Bestuur RAMO
Penningmeester  

 Senior Academy

Senior Academy  (locatie Amersfoort) Junior Academy  (locatie Hilversum)

Hoofd TCLocatie 
Manager

Trainers en 
Staff

Trainers en 
Staff

Samenwerking met CTO en 
Commenius College

Samenwerking met MBO 
Amersfoort, Stichting SRO, Fit 

Academy Bokkeduinen en 
SkyNet

Presenteert



TRAINERS EN STAFF

Hoofd TC RAMO, trainer onderbouw RAMO, World Rugby Educator, Rugby Europe toernooi directeur
Adri van der Plas

RAMO trainer bovenbouw, voormalig trainer NTC, voormalig trainer coach. Nederland onder 17/onder 18

Sven Bulens

Kracht- en conditietrainer, fysiotherapeut. Trainer/begeleider toptalenten KNMV  

Raymond Harzevoort
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LOCATIE EN FACILITEITEN
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TRAININGSOPZET

Aantal trainingen per week  Drie keer; naast de trainingen op de club, zodat die ook nog gevolgd kunnen worden

Trainingstijden Van 16:00 tot 18:00. Hierbij zit een gezamenlijke maaltijd inbegrepen

Na de intake wordt een op maar gemaakt programma per speler gemaakt. Aan de hand van dit persoonlijk ontwikkelingsprogramma gaat de speler aan de 
slag met kracht/conditie trainingen maar ook positie specifieke trainingen, video analyses. Begeleid door trainers, fysiotherapeut en specialisten op het 
gebied van voeding/mind set en mentale weerbaarheid. 

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA

Presenteert



KOSTEN EN VOORWAARDEN

Inschrijfkosten (inclusief éénmalig kledingpakket)  200 Euro éénmalig

Maandelijkse bijdrage  125 Euro per maand (seizoen loopt van september tot juni)

Technische Keuring   Vereist

Selectie beleid
  Selectie uitsluitend na een succesvolle audit door de trainers en hoofd TC en een goedgekeurde 
medische keuring vóór aanvang seizoen.

“Quote” van Adri?  Intresse? Neem contact op met Adri van der Plas (Locatie manager / Hoofd TC) van de Senior Adademy via 
tc@rugbyacademymiddenoost.nl of +31 6 37355778.

INSCHRIJVEN OF MEER INFO
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TIMELINE

“Quote” van RN?  

15 april 1 mei 1 juni 1 juli 1 augustus 30 augustus

Presentatie maken

Jeugdoverleg

Persbericht versturen

Eigen nieuwsbrief: Introductie
Bericht in nieuwsbrieven clubs

STARTDeadline inschrijvingen

Start zomer trainingen

Eigen nieuwsbrief: Info over programma 
en deelnemers

Eigen nieuwsbrief: Voorstellen 
coaches

Bericht over Senior Academy via RN?

Social Media: 1 x per week bericht 1 x per week bericht 1 x per week bericht 1 x per week bericht 1 x per week bericht

Video calls met stakeholders over SA?

Website aanpassen/ toevoegen SA

Video calls met geïnteresseerden over SA? Medische keuringen
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