Westmalle, 20 oktober 2017

Betreft: rugbyteam West Saints

Geachte ouders
Beste speler
Uw zoon/dochter werd geselecteerd om dit schooljaar te spelen voor West Saints, het rugbyteam van ons
college. West Saints heeft in enkele jaren tijd een zeer sterke reputatie opgebouwd als schoolrugbyteam.
Het werd in de afgelopen zes jaar drie keer nationaal kampioen, speelde tegen de beste buitenlandse clubs
en trok vorig schooljaar naar het Verenigd Koninkrijk voor een onvergetelijke 6-daagse rugbytour.
West Saints kent dit jaar drie teams. Een ‘First XV’ voor jongens uit de tweede en derde graad. Dit team
neemt deel aan de scholencompetitie georganiseerd door Rugby Vlaanderen. Daarnaast is er een
‘Development Team’ ook voor jongens uit de tweede en derde graad. Zij krijgen de kans om op eigen tempo
te ontwikkelen en door te groeien naar ‘First XV’. Tot slot hebben we een damesteam dat dit jaar voor de
eerste keer zal deelnemen aan een reguliere scholencompetitie.
Spelers zijn verplicht een mondstuk en shoes te dragen, zowel op trainingen als tijdens wedstrijden. Hoewel
blessures nooit uit te sluiten zijn, doen we er alles aan om de veiligheid van de spelers te garanderen. Elke
speler is via de school verzekerd.
Wedstrijden uit de competitie gaan door op woensdagnamiddag. In bijlage vindt u een voorlopige kalender.
Voor verplaatsingen doen we vaak een beroep op de medewerking van de ouders. Tot op heden is dat altijd
zeer goed gelukt, waarvoor oprechte dank! Onkosten eigen aan de organisatie van wedstrijden worden
gedeeld door alle leden van het team.
Spelers verbinden zich er toe zowel hoge sportieve als schoolse prestaties na te streven. Van elke speler
verwachten wij een maximaal engagement naar zowel het team als de school toe. Onvoldoende inzet kan
leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van trainingen en wedstrijden.
Het team traint drie keer per week: op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Pieter Bruynseels,
leerkracht lichamelijke opvoeding, leidt als coach alle trainingen, maar wordt ondersteund door spelercoaches. Deze methode is één van de redenen waarom het team zo succesvol is. Het werkt zeer verrijkend
voor zowel spelers als coaches. Rugby is een prachtige sport. De voorname reden daarvan is dat je de bal
enkel naar achter mag passen. Wil je dus een try scoren aan de overkant, dan moet je naar voor lopen. Je
zal hoogstwaarschijnlijk getackled worden, maar net daarvoor pas je de bal en geef je je ploegmaat vrije
baan. Je offert je op, je cijfert je weg in functie van het teambelang. West Saints blinkt sinds zijn ontstaan
uit op dat vlak. Spelers kennen enkel ‘wij’, gaan voor elkaar door het vuur en streven samen naar een
fantastische wedstrijd. Veel tegenstanders hebben zich daar reeds aan miskeken.
Indien u nog vragen hebt, kunt u altijd via de school contact nemen met de rugbycoach. Wij hopen opnieuw
op een fantastisch seizoen!
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