
 

*Niet van toepassing seizoen 2020-2021 

 

START SEIZOEN 2022 - 2023 

Beste (toekomstig) lid, 

beste (jeugd)speler, 

beste ouder, 

Via deze fiche willen we jullie graag de informatie geven over het 

komende rugbyseizoen 2022-2023. 

INSCHRIJVING 

Via de site kan u zich inschrijven als u zich wilt laten aansluiten bij de 

club. Onder ‘inschrijven’ kan u de verschillende linken vinden naar de 

inschrijvingsformulieren voor de jeugd, dames en heren. Dit formulier 

is gelinkt met ons online platform twizzit zodanig we alle gegevens 

meteen hebben.  

Als u zich voor de eerste keer inschrijft moet u ook een medisch attest 

laten invullen door uw arts. Dit document kan u vinden via de site. Bij 

‘downloads’ kan u de link vinden naar de medische fiches of u kan één 

krijgen bij ons op de club of via mail.  

• Jeugdspelers tot 14 jaar dienen eenmalig een 

medische fiche te bezorgen. (eerste inschrijving) 

• Vanaf 14 jaar moet de medische fiche om de 2 

seizoenen hernieuwd worden bij het verlengen van de 

licentie. 

• Vanaf 35 jaar voor mannen of 45 jaar voor vrouwen 

moet de medische fiche elk seizoen vernieuwd 

worden. 

MEDISCHE FICHE 

De medische fiche is enkel geldig: 

• Indien een arts dit heeft ondertekend + datum + stempel 

en erkenningsnummer 

• Indien de mail van die kwaliteit is dat het duidelijk 

leesbaar is 

Om 100% zorgeloos te kunnen spelen en trainen vragen wij om de 

medische fiche in te dienen voor u deelneemt aan de eerste training.

 

 

 

INFO  

TRAININGEN 

U10 :  

Vrij. van 18u30 tot 19u30 

U12 en U14 : 

Woe. en vrij. van 18u30 tot 
19u45 

U16 en U18 : 

Woe. en vrij. Van 19u tot 
20u30 

Dames (+16) :  

Woe. en vrij. van 20u tot 

22u 

Heren (+18) :  

Woe. en vrij. van 20u tot 

22u 

LEEFTIJDSCATEGORIE  
’21 - ‘22 

Dames  2007 
Heren  2004 
U18     2005-2006 
U16     2007-2008 
U14     2009-2010 
U12     2011-2012 
U10     2013-2014 
 
 

 

LOCATIE 

Rugbyveld Rumbeke 

Hoogstraat 98 



 

 
 

 

LIDGELD 

Het lidgeld voor 2022-2023 is als volgt: 

• Senioren (heren & dames): €185 

• U16-U18: €145 

• U12-U14: €120 

• U10: €95 

Als er een 2de lid van het gezin zich inschrijft, krijgt dit lid €5 korting, het 3de lid ontvangt €10 korting 

etc. Het lidgeld kan gestort worden op BE44 3630 6844 3745 tav Rugby RSL met de vermelding: 

“Lidgeld 22-23 – Naam speler – Geboortedatum”. De verzekering is in het lidgeld inbegrepen. 

Het lidmaatschap is pas bevestigd wanneer het lidgeld is gestort EN als de medische fiche is 

doorgestuurd naar voorzitter@rugbyrsl.be (als deze nog niet is toegevoegd in twizzit). Als deze twee 

zaken niet in orde zijn, wordt de licentie niet aangevraagd en is men ook niet verzekerd in geval van 

een ongeval. 

U kan een deel van uw lidgeld éénmalig terugkrijgen via uw ziekenfonds. Hiervoor moet een formulier 

ingevuld worden dat u kan vinden op de website van uw ziekenbond, die dan door ons ingevuld en 

ondertekend moet worden. 

UITRUSTING 

Een mondstuk, ‘bit’ genoemd, moet aangekocht worden bij het inschrijven. Deze kan gekocht 

worden bij ons op de club of via iedere sportwinkel. Daarnaast zijn een goed paar rugby/ 

voetbalschoenen een must om u een weg te banen op het veld.  

TRAININGEN 

 

SENIOREN: HEREN 
 

De trainingen zullen net zoals vorig jaar plaatsvinden op ons hoofdveld ‘Onze Kinderen’. De heren 

trainen elke vrijdag en woensdag van 20u tot 22u. Iedereen moet telkens vanaf 2000Hr “on the pitch” 

aanwezig zijn zodoende de trainingen meteen kunnen gestart worden.  

 

SENIOREN: DAMES 
 

De damesploeg traint ook iedere woensdag en vrijdag van 20u tot 22u, dit ook op ons veld te ‘Onze 

kinderen’. Zoals bij de heren vatten de trainingen steeds aan vanaf 20u.   

 

 



 

 
 

JEUGDSPELERS 
 

De trainingen voor onze jeugdspelers zullen starten op de eerste woensdag van het nieuwe 

schooljaar, zijnde 01/09/21 op het hoofdveld ‘Onze Kinderen’. De leeftijdscategorieën kan u reeds 

terugvinden in de sidebar op de eerste pagina.  De trainingen zullen als volgt plaatsvinden: 

• U10: elke vrijdag van 1830Hr tot 1930Hr 

• U12 en U14: elke woensdag en vrijdag van 1830Hr tot 1945Hr 

• U16 en U18: elke woensdag en vrijdag van 1900Hr tot 2030Hr 

Aanpassingen aan deze data zullen tijdig gecommuniceerd worden door de jeugdcoördinator

WEDSTRIJDEN 

SENIOREN: HEREN 
 

Wedstrijden vinden telkens plaats op zondagnamiddag om 15u00. Bij verre verplaatsingen worden 

vooraf altijd afspraken gemaakt omtrent carpoolen.  

SENIOREN: DAMES 
 

Wedstrijden vinden telkens plaats op zaterdagnamiddag om 15u00. De dames zullen ingeschreven 

worden voor zowel de Challenge X als de Cup.  

JEUGDSPELERS 
 

Voor de spelersgroepen U14, U16 & U18 zijn er wedstrijden op zaterdagnamiddag. Jeugdspelers 

van U10 en U12 spelen ook op zaterdagvoormiddag in tornooivorm. Meer info ivm de ententes op 

het vlak van jeugd kan u vragen aan Jelle Depovere, onze jeugdcoördinator (jeugd@rugbyrsl.be).  

TWIZZIT 

We maken gebruik van het online platform Twizzit. Deze software wordt ons ter beschikking gesteld 

door Rugby Vlaanderen. Aan het begin van het seizoen zullen we enkele infosessies organiseren om 

jullie op de hoogte te brengen. 

 

We wensen al onze (jeugd)spelers, huidige leden en nieuwe leden een super seizoen toe ! Bij verdere 

vragen mag u altijd contact nemen via onze website rugbyrsl.be, via een mailtje naar 

voorzitter@rugbyrsl.be of spreek ons gerust aan op training. 

Ovale groeten, 

Het bestuur van Rugby RSL  
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