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Zaterdagmorgen 11.00 uur
De zon schijnt en op de vel-
den van Rugbyclub Hilversum
spelen jeugdteams een toer-
nooi. In het clubhuis druppe-
len de eerste spelers, coaches
en staf binnen; de begroetin-
gen zijn hartelijk. Teammana-
ger Mariëlle completeert de
reeds klaargezette lunch met
een pan tomatensoep. De eer-
ste boetes van een 1 euro wor-
den uitgedeeld aan spelers die
in overhemd zonder stropdas
verschijnen. De sfeer oogt
ontspannen maar wel vastbe-
raden.
12.00 uur
Iedereen is er en voorzitter
Sander Alma neemt het
woord. Hij zegt dat Hilversum
in de competitie alles heeft
gewonnen. 'We zijn aan het
seizoen begonnen met een
missie, kampioen worden. We
hebben nog één competitie te
gaan, die één dag duurt. Excu-
ses tellen vandaag niet.' Ver-
volgens vertrekt de bus ver-
trek naar Amsterdam. Om in
de stemming te komen wordt
een video vertoond van het
wereldkampioenschap 2015 in
Engeland. Een aantal spelers
van de luidruchtige spelers-
groep zondert zich al af en
luistert via de oortjes naar hun
eigen muziek. Als de bus Am-

sterdam binnenrijdt wordt het
beduidend stiller.
13.00 uur
De spelersbus arriveert bij het
nationaal rugbycentrum. Tot
13.40 zijn de spelers vrij om
de sfeer op te snuiven. De in-
ternationals ontmoeten andere
spelers van het Nederlands
team en wensen elkaar succes.
De bussen met supporters uit
Hilversum zijn inmiddels ook
gearriveerd. Even na 13.30
uur wordt het druk in de
kleedkamer. De fysio heeft
handenvol werk met de laatste
massages en het aanleggen
van bandages. De spanning is
voelbaar.
14.00 uur
De spelers verlaten de kleed-
kamer voor de warming-up.
De koppies staan strak. Fana-
tiek worden verschillende
spelvormen doorgenomen.
Regelmatig is er een onder-
breking om elkaar te corrige-
ren en verbaal gaat dat in niet
mis te verstane bewoordingen.
Coach Dé Beukers vindt het
prima; hij waakt voor escala-
tie. Over de tegenstander zegt
Beukers dat de teams elkaar
door en door kennen. Het gaat
in de finale om alert te reage-
ren op spelsituaties waarop
een wedstrijd wordt beslist.
Wethouder Floris Voorink van

sport en recreatie is ook gear-
riveerd. Teug in de kleedka-
mer gaat om tien voor drie de
deur dicht. De laatste peptalk
van de coaches en spelers is
ook achter de gesloten deur
verstaanbaar.
15.00 uur
De teams komen tussen rode
en blauwe rookpotten het veld
op; het uur van de waarheid is
aangebroken. De volgepakte
tribunes zorgen voor een
prachtige sfeer. Geen
ME–busjes bij deze beladen
wedstrijd; zeg maar het Ajax -
Feyenoord van het rugby.
Na achttien minuten kan de
aanhang van Hilversum al jui-
chen. Blake Nightingale
scoort de eerste try en Marcus

Holden benut de conversie; 7-
0. Na een blunder in de verde-
diging van de Dukes maken
Rik Roovers en Holden 14-0;
tevens de ruststand. Na de
pauze is na een penaltykick
van Holden het verzet van de
Bosschenaren gebroken.
16.00 uur
Hilversum gaat onverzettelijk
door om de tegenstander on-
der druk te houden. Benji
Cottle, Blake Nightingale en
Marcus Holden tekenen voor
29-0. In de slotfase brengt
coach Beukers wisselspelers
in om ook hen de sfeer van
een finale te laten proeven.
Dat Dukes terug komt tot 29-
14 doet niet meet ter zake.
16.30 uur
De scheidsrechter fluit af en
de vreugde barst los. Suppor-
ters rennen het veld op om
hun favorieten te huldigen.
Het achttiende kampioen-
schap is een feit. Wethouder
Voorrink is blij dat de titel in
Hilversum is gebleven, aange-
zien de rugbyclub Hilversum
is één van de weinige lokale
ploegen is die tot de top van
Nederland behoort. De bloed-
sporen op de verschillende
shirts tonen aan dat de man-
nen hebben gevochten als
leeuwen. De bekroning is als
aanvoerder Jeroen Alma de
kampioensbeker in ontvangst
neemt. De spelers hebben de
dood van de recent overleden
Fleur een plaats gegeven. Je-
roen Alma noemt haar een en-
geltje die ongetwijfeld op een
wolk boven het speelveld
heeft meegekeken en er op
haar manier van heeft geno-
ten. Storm Caroll toont trots
de schoenen, die zijn dochter-
tje voor deze finale heeft be-
schilderd.
17.00 uur
De kampioenen van 2016 ver-
laten het veld en in de kleed-
kamer gaan de spelers uit hun
dak. Er is geen verschil tussen
spelbepalende spelers en wa-
terdragers. Opgelopen kwet-
suren worden door de medi-
sche staf onderzocht. De
ontlading geeft aan hoeveel
spanning er op deze finale
stond.

18.00 uur
De spelers zijn uitgefeest in
de kleedkamer en komen in
clubkostuum in de lounge van
de club. De bierpomp krijgt
geen moment rust. Iedereen
heeft zijn eigen verhaal over
deze beladen wedstrijd.
19.00 uur
De spelersbus vertrekt naar
Hilversum. Bij het clubhuis is

men dan al uren druk in de
weer met de voorbereiding
van de grote BBQ en het daar-
aan gekoppeld feest. Dat is
aan de rugbyers altijd goed
besteed. Het blijft nog lang
onrustig bij de Rugbyclub
Hilversum. Dat mag ook na
een zwaar, beladen en ook
emotioneel seizoen.

De dag dat Hilversum de landstitel pakte
PHILIP DETMAR

HILVERSUM - Rugbyclub Hilversum heeft zaterdag in
Amsterdam voor achttiende keer in de historie de natio-
nale rugbytitel veroverd. De Dukes uit Den Bosch werden
in de finale op het nationaal rugbycentrum in Amster-
dam met 29-14 naar huis gestuurd. Deze krant was er
van begin tot eind bij.

De spelers van Hilversum vieren een feestje bij opnieuw een try. (Foto's: Studio Kastermans/Philip Detmar)

Feest in de kleedkamer na de overwinning.

Coach Dé Beukers van Hilversum.

Wethouder Floris Voorink was
aandachtig toeschouwer.

Storm Caroll met dochtertje die z'n schoenen heeft beschilderd.

In de bus voorafgaand aan de wedstrijd.


