
Graag stellen we ons voor….



In samenwerking met….



en….



Jonge talenten op weg naar (inter)nationale selectie



Rugby Academies in NL

• Nederland kent 6 Rugby Academies die een integraal onderdeel zijn van de 
Pathway van Rugby Nederland

• Rugby Academy ZuidWest (Den Haag) 
• Rugby Academy NoordWest (Alkmaar) 
• Rugby Academy Zuid (Rosmalen)

• Deze worden ‘gerund’ door clubs 
• Zijn geen erkend onderdeel van de Pathway 
• Worden niet ondersteund door Rugby Nederland 

• Rugby Academy MiddenOost (Hilversum) 
• Rugby Academy NoordOost (Heerenveen) 
• Rugby Academy Oost (Nijmegen)

• Rugby Academies zijn GEEN Rugby scholen



Wat is een Rugby Academy

• Een Topsport Talent programma om tijdens schooltijd jeugdige talenten te ontwikkelen tot:

• Topsport atleten 
• Superieure rugbyspelers 
• Inzicht hebbende in de technische- en de tactische aspecten van rugby 
• In combinatie met een succesvolle schoolcarrière

• De deelnemers blijven lid van hun eigen club 
• De deelnemers spelen voor hun eigen club wedstrijden

• Het is GEEN rugby club: 



• Spelers 
• Kunnen onder deskundige leiding dagelijks hun lievelingssport beoefenen en 

doorgroeien naar de nationale top. 
• Kunnen met specifieke begeleiding de middelbare school succesvol doorlopen. 

• Ouders  
• Hebben een unieke mogelijkheid hun kind topsport met opleiding te laten 

combineren en zijn zeker van de best mogelijke didactische begeleiding. 

• Clubs 
• Kunnen hun getalenteerde jeugdspelers een platform bieden om zich verder te 

ontwikkelen.

Wat biedt een Rugby Academy



Onze WHY

Mission statement van de gezamenlijke Rugby Academies in Nederland: 

“Wij werken op professioneel niveau samen met relevante partners voor het 

ontwikkelen van een high performance center om ieder rugby talent in 

Nederland te faciliteren in zijn of haar ontwikkeling naar de top als speler, 

trainer, coach of ref. Dat doen we over een periode van 10 jaar (academy/ 

senior academy /NTC) in een duale carrière (school/werk). 

We werken daarbij met de internationale standaarden. Hierdoor realiseren we 

een hoger niveau van de rugby sport in Nederland (nationale selectie, spelers, 

trainers, coaches, refs, Rugby Nederland)”. 



Wat vinden we belangrijk?

• Dat spelers de volledige RAMO én school succesvol kunnen doorlopen. 
• Een veilige omgeving voor de spelers (fysiek en mentaal). 
• Talenten uit de hele regio, niet alleen maar van “de Grote Vier” uit de regio. 
• Dat zoveel mogelijk RAMO spelers worden geselecteerd voor Oranje (U16 /U17/ U18/ U20/ 

Oranje XV). 
• Dat we spelers ondersteunen die in het buitenland willen gaan spelen (en studeren). 



RESULTATEN en BELEID

• Om de mentale veiligheid van de RAMO te garanderen hebben we een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon. 

• Bij de RAMO trainen op dit moment spelers van 7 verschillende clubs in de regio.  

• RAMO heeft als beleid om alle clubs in de regio te ondersteunen (d.m.v het delen van kennis 
en ervaring) en heeft hier zowel tijd als budget voor beschikbaar. 

• In 2020 zijn totaal 33 RAMO (en ex RAMO) spelers geselecteerd voor de diverse selecties. In 
total zijn er in de afgelopen 5 jaar 99 spelers geselecteerd (49 unieke spelers). 

• RAMO werkt samen met andere Rugby Academies in Nederland. Gezamenlijk zijn we bezig 
om meer samen te werken vanuit dezelfde visie. Dit is een aandachtspunt in het beleid voor 
2021/22. 



RESULTATEN SELECTIES

Oranje selecge spelers RAMO
U15/ U16 U17 U18 U20 Oranje XV Totaal Totaal van aantal RAMO 

Spelers

2016 4 8 12
2017 4 4 1 9
2018 9 6 15
2019 8 10 8 2 2 30 46%
2020 7 7 9 6 4 33 44%

TOTAAL 99 Spelers

- In 5 jaar gjd hebben 99 RAMO (en inmiddels ex-RAMO) spelers de Oranje selecges gehaald. 
-De afgelopen twee jaar is er een significante toename zichtbaar en een duidelijke posigeve trend. 
-De hoeveelheid geselecteerde spelers t.o.v. het aantal RAMO spelers is ongeveer gelijk gebleven. 
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Hoe ontwikkel je talent?

Jeugd training 
2 uur per week

Nationaal Training Center 
SAMO en SAP-Dames

Ontwikkelingsprogramma 
6 uur per week

Stap 1: Clubs Stap 2: Rugby Academy Stap 3: Rugby Nederland

Regio

Competitie 
Toernooien 

Club

Talent herkenning 
4x Regio Rugby (1 x selectie 
en 3 x Regionale Competitie)

(inter)nationaal

Nationale selecties 
U16 /17/18/20 



The PATHWAY



(mavo, havo, atheneum en gymnasium)

(vmbo-b, vmbo-k, mavo)

(mavo, havo)

CVO ’t Gooi



• De Rugby Academy bevindt zich op het terrein van het Comenius College in 
Hilversum. 

• Toptalent werkt tegelijkertijd aan sport- en schoolcarrière. 
• Bestrijkt het gehele voortgezet onderwijs (VMBO-MAVO-HAVO-VWO). 
• Biedt een scholingsprogramma dat is afgestemd op sportontwikkeling 
• Zorgt ervoor dat de sporter op school én in de sport succesvol is. 
• Is een unieke vorm van school en sport die gesteund wordt door het 

Ministerie van Onderwijs, NOC*NSF en Rugby Nederland.

De Top Sport Talenten School



• Begeleiding van een Topsport Talent coördinator. 
• Extra begeleiding d.m.v een aparte studieruimte met begeleiding “Studio Sport”. 
• Gedeeltelijke of volledige ontheffing van bepaalde vakken.  
• Aanpassen van roosters (indien mogelijk). 
• Medewerking docenten bij huiswerk en toetsmomenten. 
• Extra verlof. 

Voor iedere sporter maatwerk

“TopSporters realiseren uitstekende studie resultaten”

Michiel Hess, 
Topsport Talent coördinator CVO ‘t 
Gooi



• Prachtig trainingsveld met goed onderhouden grasmat. 
• TopSport gym. 
• TopSport studiesupport, voor balans tussen huiswerk en sport. 
• TopSport-Begeleiding. 
• Top trainers/coaches die werken volgens het “Long Term Athletic 

Development Plan” van Rugby Nederland en World Rugby. 
• Sportprogramma waarin onderscheid wordt gemaakt in fysieke, 

tactische en technische vaardigheden.  
• Programma modules voor “Rugby Rules” (Ref. Diploma), Mentale 

begeleiding, Voedingsadvies 
• Training op school 4 dagen per week, 1 x per dag. 
• Trainingskamp.

Faciliteiten



Schema (indicatief)

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

8.00 – 9.30 
Groep 1 
Groep 3 
Groep 5

Groep 2 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 

Groep 1 
Groep 3

Groep 2 
Groep 4

Wedstrijd Rust9.30 – 11.00 Groep 2 
Groep 4

Groep 1 
Groep 3

Groep 2 
Groep 4 
Groep 5

Groep 1 
Groep 3 
Groep 5

11.00 – 11.45

14.30 – 16.00

Avond Club Club

• Trainingsoverzicht groepen*:

* Het betreft hier een indicatief schema welke in 2020 werd gebruikt. Definitief schema voor 2022/23 wordt pas in augustus 
2022 bekend gemaakt en is o.a afhankelijk van de hoeveelheid groepen, beschikbaarheid velden en schoolrooster



• RAMO sportoutfit bij eerste inschrijving. 
• Trainingen op velden van het Comenius College. 
• Wintertraining afgestemd op omstandigheden (buiten met aangepast 

programma, binnen gericht op Rugby Rules, Mentaal en Voeding). 
• 1 trainingskamp tijdens het schooljaar. 
• Sportfysiotherapeutische begeleiding* 

Voor elk talent maatwerk

* Kosten voor sportmedische begeleiding / fysiotherapie normaliter verzekerd, diagnose voor rekening RAMO 



Sven Bulens

RAMO Staff

Gareth Gilbert

Raymon Harzevoort

Head Trainer 
Level 3 certified 
Head Coach NL U18 2016-2018, assistant trainer NL XV, Head of Rugby Eemland

Trainer RAMO 
Level 3 certified 
Head Coach NL XV, Technical Director Ruby NL, Head of Rugby ’t Gooi

S&C Trainer & Fysio RAMO  
2 x per week aanwezig voor blessures (overleg met clubs)

Support Esther van Etten – Voeding en Diëtiek 
Maaike Schut – Mental Coaching   
Michael Asmann - Rugby Rules

Mathiew Cribbs Trainer RAMO 
Level 3 certified 
Assistant trainer NL XV, Team Delta

Jeroen Stam



Peter de Graaf 

Silvia van Leeuwen 

Paula Palma 

Rob van Beek 

Natasja Klitsie 

Iemke Roos 

Tjadde van Vondelen 

RAMO Bestuur en Vertrouwenspersoon

Technische Zaken 

Secretaris 

Penningmeester 

Marketing en Communicatie 

Kleding 

Voorzitter 

RR en (internationale) projecten 

Maaike Schut Vertrouwenspersoon



Kosten

• RAMO ouderbijdrage € 1350,-- per jaar* ** 
• Topsport Talent Bijdrage van € 150,-- per jaar aan CVO ‘t Gooi (boven het normale 

schoolgeld)  
• Reiskosten (voor rekening ouders) 
• Verzekeringen (aanbevolen wordt een ziektekosten verzekering die minimaal 

fysiotherapie en sportartsen kosten dekt)
* Eventueel zijn het Yvonne van Gennip Talent Fonds en het Jeugdfonds Sport & Cultuur te benaderen voor een tegemoetkoming in de 

kosten 

* * Het definitieve bedrag voor ouderbijdrage is nog niet officieel vastgesteld. Dit kan nog worden aangepast

https://www.yvgtf.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/


Toelatingseisen

1. Deelname aan RR 
• Regio Rugby, deelname na selectie door clubs 

2. Motivatie-test 

3. Experience / kennismakingstraining 
• 17 November 2021 
• Beoordeling door RAMO TC op inzet, motivatie en aanleg  

4. Sportmedische keuring 
• Door Sportmedische Centra Plemper 
• Na goedkeuring inschrijving en schoolkeuze 
• Kosten voor rekening ouders



Tijdschema 2021/22

Januari 2022 
• Open dag Comenius en Lucent College 

Februari 2022 
• Voorlichtingsavond Topsport Talenten op CVO ‘t Gooi 
• Open dag Hilfertsheem 

Maart 2022 
• Inschrijven voor 4 maart om 12:00 uur. Voor brugklassers is plaatsing dan 
gegarandeerd 

April 2022 
• Plaatsingsberichten (voor 1 mei definitief) voor zij-stromers na 
rapportbesprekingen 
  
Augustus 2022 
• Start Class of 2021 Rugby Academy MiddenOost 



Belangrijke data 2021/22

Open Dagen 
• Lucent College: woensdag 19 januari | 15.30 - 19.00 uur 
• Comenius College: zaterdag 22 januari | 9.00 - 12.00 uur 
• Voorlichtingsavond Topsport Talenten (serieus geïnteresseerde ouders en 

sporters): donderdag 3 februari | 18.30 - 20.00 uur (op het Comenius College) 
• Hilfertsheem College: zaterdag 12 februari | 09.00 - 12.00 uur 

RAMO 
• RAMO Experience: 17 November 2021



Meer Informatie?

www.rugbyacademymiddenoost.nl

https://www.facebook.com/Rugbyacademymiddenoost

secretaris@rugbyacademymiddenoost.nl

https://www.instagram.com/rugbyacademymidden.oost/

http://www.rugbyacademymiddenoost.nl
https://www.facebook.com/Rugbyacademymiddenoost
mailto:secretaris@rugbyacademymiddenoost.nl
https://www.instagram.com/rugbyacademymidden.oost

