
Samenwerking RAZW/RCZW 

 

Al 10 jaar lang wordt door de Rugby Academy Zuid-West aan talentvolle middelbare scholieren een 

talentontwikkelingsprogramma aangeboden in samenwerking met het Segbroek College in Den Haag 

onder auspicien van Rugby Nederland en NOC-NSF. Vanuit de Bassets hebben een aantal leden dit 

programma gevolgd. Het vergde de jongens en meisjes enorm veel om iedere dag vanuit de 

bollenstreek naar Den Haag te reizen voor studie en training. Lange dagen, vermoeiende trainingen 

en druk studie-programma. Dit betekende dat een groot aantal talenten niet wilden deelnemen in 

het academy programma. Natuurlijk vonden we dat als RC the Bassets jammer. 

Op initiatief van Rugbyclub DIOK die met dezelfde problematiek geconfronteerd werd is een paar 

jaar geleden in Leiden het Rugby College Zuid-West opgericht. Een samenwerking tussen het 

Leonardo College en de Stichting Topsport Leiden (die ook een groot deel sponsort). Voor talenten 

van RC the Bassets een mogelijkheid om op relatief korte afstand sport en studie te combineren.  

Rugby Nederland wilde echter geen nieuwe Academies accrediteren en wil het beleid rondom de 

academies meer op elkaar af laten stemmen om de kwaliteit van de talentontwikkeling te borgen.  

Omdat vanuit Rugby Nederland géén accreditatie verleend werd aan RCZW hebben wij als RC The 

Bassets de RCZW nooit actief gepromoot. Daarnaast hebben we vanwege de reisafstand de RAZW in 

Den Haag ook niet gepushed. Gevolg was dat het potentieel bij de jeugd onvoldoende toegang had 

tot het talentontwikkelings-programma. Een gemiste kans voor onze jeugd. 

RCZW en RAZW waren al enige tijd in overleg over samenwerking echter dit kwam niet geheel van 

de grond. Door druk vanuit RC DIOK en RC The Bassets zijn de gesprekken in een stroomversnelling 

gekomen en is in December een overeenkomst gesloten waarbij het RCZW programma onderdeel 

wordt van RAZW (kort door de bocht, Leiden wordt een vestiging van de Academie Zuid-West). Dit 

betekent dat we onze samenwerking met de Rugby Academie Zuid-West gewoon kunnen 

continueren zij het met een extra vestiging in Leiden. 

Het voordeel voor spelers van RC The Bassets is dat de reisafstand behapbaar wordt, dat door de 

subsidie van de Gemeente Leiden voor de vestiging Leiden, de ouderbijdrage lager wordt en dat de 

jongens en meisjes gebruik kunnen maken van het curriculum van de Rugby Academie Zuid-West. 

Een win-win-win situatie. 

Tijdens de ALV heb ik me hierover ongelukkig uitgedrukt en is wellicht de indruk ontstaan dat er 

door RC The Bassets verplichtingen aangegaan zouden worden. Dit is niet het geval. De financiering 

staat geheel buiten de clubs en is een afspraak tussen de spelers (ouders/verzorgers van) en de 

Academy. In de samenwerkingsovereenkomst hebben wij net als RC DIOK een voorkeursrecht 

verkregen om plaats te nemen in het bestuur van de Rugby Academie Zuid-West.  

Waar we komende periode wel aandacht voor moeten houden is het convenant tussen de Rugby 

Academie Zuid-West en de clubs. Dit convenant is echter in het verleden nooit door RC The Bassets 

getekend en wordt binnenkort herzien. Voor ons is het van belang om te kijken hoe we onze Bassets 

talenten blijvend kunnen binden om bij ons te blijven spelen en zich te blijven ontwikkelen. We 

zullen dan ook hier samen met bestuur, trainers en leden zoeken naar een pragmatische oplossing. 

Door de samenwerking kunnen we nu onze talenten actief stimuleren om zich te oriënteren op 

deelname in het Academy-programma. 

Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. 


