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Damesrugby in de lift

Aanvalluuuh!
Rugby een echte mannensport? Nee hoor. Ook vrouwen doen aan
rugby. Er is een landelijke damescompetitie en elke zomer is er
het Ameland Beach Rugby Festival, waar zowel mannen- als
vrouwenteams hun opwachting maken. Martine Pretorius van RC DIOK
uit Leiden vertelt waarom het spelletje haar zo gegrepen heeft.
Tekst: Harmke Kraak / Foto’s: Joost Leijen
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Middelste rij,
zesde van links,
Martine Pretorius



J

Je zou dit weekend in juni maar als nietsvermoedende toerist
naar Ameland komen... Drie dagen lang is het strand bezaaid
met rugbyers. Mannen, vrouwen, jong en oud, alles door elkaar.
Tussen de rugbyvelden prijkt strandpaviljoen Sjoerd en staan
er feesttenten waar bands en dj’s optreden. Op de boot van
Holwerd naar Ameland komen we ze al tegen, drie meiden van
rugbyclub DIOK uit Leiden, uitgedost met cowboyhoed.
‘All my exes are from Texas’ is dit toernooi ons thema, lachen ze.
Emilie Kooijman, Marije Groen en Aafke Wassenaar zijn fanatieke
speelsters. Op het strand volgen we de verrichtingen van hen
en hun team RC DIOK. Ook in de reguliere competitie komt het
DIOK-team aardig mee. De dames spelen eerste klasse en hopen
een keer te promoveren naar de ereklasse. Dat het zo goed gaat,
is mede te danken aan coaches Martine en haar man Marius
Pretorius. Zij hebben elkaar ooit tijdens het Beach Rugby Festival
op Ameland leren kennen. Marius komt uit Zuid-Afrika, waar
mannen de rugbysport vaak met de paplepel krijgen ingegoten.

Echte teamsport

Martine vertelt hoe ze zelf bijna twintig jaar geleden in aanraking
met rugby kwam en onmiddellijk door het spelletje werd
gegrepen: “Ik was net afgestudeerd en ging een jaar backpacken
in Azië. Toen ik terugkwam in Leiden, zei een vriendin tegen me:
‘Ik heb nú een sport ontdekt, die vind jij ook fantastisch…’
Rugby dus! We zijn samen gaan trainen bij LSRG (Leidsch
Studenten Rugby Gezelschap, red.) en waren daar in totaal met
een stuk of acht meiden, dat was in 1998. Al snel ontdekten we
dat er nóg een rugbyclub is in Leiden, RC DIOK. Van die club
zijn we een jaar later lid geworden. Hier was, anders dan bij
LSRG, wél een compleet damesteam op de been. Het leuke van
rugby is: als je eraan begint, kom je er niet meer van af. Je
begrijpt het spelletje steeds beter en raakt nooit uitgeleerd. Ik
houd van de combinatie van nadenken en fysiek contact. En je
krijgt discipline van rugby. Het is een echte teamsport. Als het
koud is en regent, moet je jezelf soms naar de training slepen,
maar je doet het toch, omdat je je team niet in de steek wilt laten.”
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De derde helft
In de competitie, die binnenkort weer van start gaat, spelen teams
van vijftien spelers. Sevens is een snelle variant met zeven spelers. Ook op dit Beach Rugby Festival wordt gespeeld met teams
van zeven. Zelf speelt Martine Pretorius geen competitie meer,
alleen toernooien zoals hier op Ameland. Martine: “Het mooie van
rugby is dat alle type spelers gewenst zijn, snel, sterk, dun, dik,
klein, groot… De dames van DIOK vormen in de competitie nu
een combinatieteam met de studenten van LSRG. Daardoor is de
variatie in leeftijd binnen het team ook nog eens enorm. De jongste
is 17, de oudste 51. Ik ben zelf ‘voorwaartse’ en stond altijd
‘tweede rij’, in de scrum dus. Mijn taak was de bal te veroveren en
zoveel mogelijk mensen mee te trekken om de snelle speelsters,
de ‘driekwarten’, genoeg ruimte te geven om met de bal aan de
haal te gaan en te scoren. Op het veld kan het er bikkelhard aan
toegaan, maar rugby is een faire sport. Je hebt respect voor elkaar
en voor de scheidsrechter. Na afloop, tijdens de derde helft, drink
je wat met de tegenstander en is het een en al gezelligheid.”

Olympische Spelen
Martine: “Marius en ik staan zo’n drie keer per week op het veld.
Onze dochter speelt hockey, maar ons zoontje van vijf is ook al
aan het rugbyen. Hij zit bij de Guppen, de allerkleinsten. Bij de
jeugd loopt veel talent rond, óók meisjes. Dat de meiden met de
jongens meetrainen maakt ze extra fel en goed, Toen ik begon met
rugby, was het nog lekker vrijblijvend ballen, maar het damesrugby
zit enorm in de lift. Het wordt steeds competitiever. Dat het
Nederlandse sevens-damesteam veel aandacht op tv kreeg
op weg naar de Spelen van Rio in 2016 heeft daar zeker aan
bijgedragen. Dat werkte positief, ook al hebben ze zich uiteindelijk
niet weten te kwalificeren. Toen ik begon, waren er zo’n tien
damesteams actief in de Nederlandse competitie, nu zijn het er
meer dan dertig en er komen er steeds meer bij. In landen als
Engeland en Nieuw-Zeeland is damesrugby al langer een bekende
sport. In Nederland begint het te komen. Rugbyclubs en ook
damesteams schieten als paddenstoelen uit de grond!”
Met dank aan: Hetti van Hamersveld

Basisregels rugby
 Een team bestaat uit 15 spelers (15-a-side),
een sevens-team uit 7 spelers (7-a-side).
 Globaal zijn er 2 typen spelers: de voorwaartsen
in de ‘scrum’, de driekwarten in de ‘lijn’.
 Een competitiewedstrijd duurt 2 x 40 minuten.
 De ovale bal mag alleen naar achteren worden
gegooid.
 Alleen de baldrager mag worden getackeld.
 Een try scoren (de bal over de achterlijn
drukken) levert 5 punten op.
 Na een try mag de ‘kicker’ tussen de palen
schieten. Een benutte ‘conversie’ is 2 punten.
 Bij beachrugby zijn er geen palen en is de
puntentelling anders.
Meer weten over (dames)rugby?
Kijk op www.rugby.nl
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