
 
 

 
 

Nieuwsbrief bestuur RCO Harlequins 
Oldenzaal, oktober 2018 

 
 

Beste rugbyvrienden en –vriendinnen 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2018-2019  
 
De zomer is voorbij, inmiddels zijn bijna alle blaadjes wel gevallen en zien we weer eikels op het 
rugbyveld, de voorraad herfstbok is ingeslagen en de thermokleding kan weer bijna uit de kast. Kortom, 
het mooiste deel van het rugbyseizoen is aangebroken! 
 
In deze najaars nieuwsbrief weer allerlei feitjes en wetenswaardigheden vanuit het bestuur. 
 
We wensen jullie veel leesplezier! 
Met 0vale groet, 
 
Manfred, Rense, Simone, Christian, Edwin L. en Rudy  
Bestuur RCO Harlequins 
 
 
 

Bestuurlijke ontwikkelingen 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er een wisseling van bestuursleden geweest. Pim Koegler trad 
af als voorzitter, Ursula Workel als secretaris. Peter Reuvers heeft nog t/m december de taken als 
penningmeester verricht. Nogmaals bedankt voor jullie inzet!  
Het bestuur stelt het op prijs dat wanneer jij vragen/ suggesties en/ of opmerkingen hebt deze deelt 
met het bestuur. Wij proberen dan samen te kijken naar mogelijkheden.  
Zie jij graag bepaalde onderwerpen terug in de nieuwsbrief? Mail dan naar secretaris@harlequins.nl.  
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Familiedag 2018 
Zaterdag 15 september jl vierden wij met jullie onze familiedag! Tijdens de familiedag werden de 
nieuwe sponsoren bekend gemaakt. Via deze weg danken wij nogmaals  Buurman, MAPH, Tanke-Visser , 
Uitslag en  de Bedrijfsverzekeraar hartelijk bedanken! Mede dankzij jullie lopen onze jeugdleden, 
senioren, veteranen en trainnersstaf er prachtig kleurrijk bij!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tijdens de familiedag hebben we met elkaar mogen genieten van de zon, elkaar en een heerlijke BBQ. 
Een belangrijk onderdeel van de familiedag is de jaarlijkse bekendmaking van het “Harlekijntje of het 
jaar” en de “Harlequin of the year”!  Deze feestelijke uitreiking is in handen van onze E.U.R.S.   
Wij feliciteren nogmaals Bram Tanke als Harlekijntje en Dick Geisink als Harlequin of the year!  
De overige genomindeerden (Luc Haverhoek, Guus Ruel, Maurice Lotgerink, Simone Horstman uiteraard 
jullie ook gefeliciteerd met julie nominatie en blijf zo doorgaan want volgend jaar maken jullie weer 
kans!  
 

Vrijwilligersfeest Boktoberfest 
Vrijdag 19 oktober hebben wij ons jaarlijkse vrijwilligersfeest gevierd.  
Het was een gezellige avond met bokbier, heerlijke hapjes verzorgd door de Werkwijzer met  
 gepaste muziek en de meest uiteenlopende uitdossingen.  
 
Dit feestje was omdat wij iedere vrijwilliger willen bedanken voor zijn/ haar inzet 
het afgelopen jaar! Wat is nu een vrijwilliger? Dan kun je denken aan de trainers, 
hulptrainers, coaches,Ref, bardames, ouders van jeugd die (mee) rijden, 
ouders die rijschema’s maken, accommodatie (met alle hulp),  sponsoren, 
Magic Friends etc etc. 
Vrijwilliger is een heel breed begrip en  wij zijn jullie nodig! want zonder vrijwilligers  
kunnen wij niet verder groeien!  

https://www.buurman.eu/
https://www.buurman.eu/
https://www.tankevisser.nl/
http://www.uitslag.com/
https://www.debedrijfsverzekeraar.nl/
https://www.werkwijzer-oldenzaal.nl/locaties/stationsrestauratie/


 
 

 
 

 
 
 

Alle beetjes helpen,… 
Als vereniging denken wij na over het verder groeien van onze vereniging. Hierbij kun je denken aan; het 
werven van leden, onderhoud van het park en  het  clubhuis, uitbreiding trainingsstaf en refferee, 
technisch beleidsplan, uitbreiding van sponsoren en Magic Frieds etc etc.  
Daarom willen wij jou vragen om met ons mee te denken hoe wij onze vereniging kunnen laten groeien. 
Waar moeten wij gezien worden, welke ludieke acties kunnen wij bedenken etc? Heb jij hier ideeen over 
of wil je graag iets betekenen? Wij zijn momenteel druk aan het inventariseren binnen de vereniging 
welke commissies er zijn en welke aandacht behoeven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
FysioCure  
Medische begeleiding 
Sven Vos of een andere fysiotherapeut van Fysio Cure is elke training van zowel de jeugd als de senioren 
aanwezig voor medische ondersteuning. Bij blessures kan je komen en kan je onder begeleiding van één 
van de fysiotherapeuten een aangepaste training volgen. 
Ook bij de thuiswedstrijden is één van de fysiotherapeuten aanwezig. Bij een blessure of verwonding 
zorgen zij kosteloos en zonder voorwaarden voor de directe medische ondersteuning en de nazorg. 
 
 

 
 
Makoto  
Alle (ingeschreven) leden van RCO Harlequins mogen tegen het gereduceerde tarief van €24,95 per 
maand onbeperkt sporten bij Makoto! Dus is jouw vader/moeder/ partner nog geen Magic Friends 
(€50,- per jaar) van RCO Harlequins en wil hij/zij graag sporten bij Makoto? Laat het ons weten via 
info@harlequins.nl.  
Voor meer informatie over de mogelijkheden bij Makoto, kijk op www.makotogym.nl.  
 
 

RCO Harlequins 1:  
Nadat de eerste wedstrijden zijn gespeeld  waarbij  hard gestreden is maar niet de punten zijn gehaald, 
was zondag 21 oktober een waar  succes! Tegen de fitte/ jonge  heren van Drachten (met een paar van 
ons erbij ;)) wonnen de Harlequins met 93-7! Het leverde een paar tikken, blauwe plekken en 
waarschijnlijk veel spierpijn op meer die overwinning , dat is wat de heren even nodig hadden! De 
eerstvolgende thuiswedstrijd is alle support weer nodig!  
 

 
 
 

https://fysio-cure.nl/
mailto:info@harlequins.nl
http://www.makotogym.nl/


 
 

 
 

 
Jeugdrugby 
Samen met het Cluster Twente+ (ERC’69, Dragons, Bigbulls, Zwolle 
& Harlequins) hebben we weer gepuzzeld om volledige 
clusterteams op te zetten. Ook dit jaar is dat weer gelukt en hebben 
we de onderstaande clusterteams; 
Twente Red Turven: ERC ’69, Big Bulls en Harlequins 
Twente Blue Benjamins: Zwolle en Harlequins 
Twente Blue Mini’s: Zwolle en Harlequins 
Twente Blue Cubs: Zwolle en Harlequins 
Twente Red Junioren: ERC ’69, Dragons en Harlequins. 
 

Voor de TBM hebben we dit seizoen een leuk programma met veel 
wedstrijden opgezet. We spelen nu zaterdags bij de TBM dagen kleine 
toernooitjes samen met het Twente+ cluster, The Rams en the Pickwick 
players. Spelenderwijze leren de TBM-ers hierdoor heel veel en door de 
toernooi opzet met de korte wedstrijdjes zijn ze lekker actief en hebben 
ze veel plezier. 

De competitie voor de Cubs en Junioren is inmiddels gestart en beide teams doen het goed. 
De Cubs Twente Blue hebben op dit moment alle 3 de gespeelde wedstrijden gewonnen en de Junioren 
Twente Red hebben 2 wedstrijden gespeeld waarvan 1 gewonnen en 
een verloren. 
 
Zaterdag 10 november om 10 uur is de TBM dag bij ons en krijgen we 
ERC ’69, Dragons, Big Bulls, Zwolle, Pickwick Players en The Rams te 
gast. Dus als je zin hebt om te kijken en/of te helpen dan ben je altijd 
welkom! 
Heb je vragen, opmerkingen of wil je meehelpen bij de jeugd! 
Neem dan contact op met Edwin Lodder jeugdrugby@harlequins.nl  
 

 
Beleidsplan 
Tijdens de ALV is besproken dat wij als vereniging het technisch beleidsplan weer gaan oppakken. Er is 
een werkgroep, bestaande uit Edwin Lodder, Bart van den Eijnde, Frank Mulder en Manfred Geisink. Als 
eerste actie is om het stuk “clubcultuur” te gaan schrijven. Uiteraard worden de eerdere documenten en 
de input van Joost Kuppens hierin meegenomen. 
 
 
 

 
Social Media/ Website:  
Sinds dit seizoen verzorgt Jesse Amerika voor ons Facebook en Instagram. Heb jij mooie foto’s gemaakt 
dan kun je deze bij hem (digitaal) aanleveren. Onze website is ook onder handen genomen, we zijn hier 
nog mee bezig (best tijdrovend klusje ;)) denk jij dat wil ik wel doen? Dan kun je contact opnemen met 
Edwin Lodder via jeugdrugby@harlequins.nl.  
 
Waneer wij zaken plaatsen op social media help je onze vereniging door zoveel mogelijk te liken en te 
delen. Zo maken wij ons bereik groter! De beste reclame is nog steeds mond tot mond reclame dus blijf 
voort roepen wat voor een fantastische sport rugby is en wellicht kan ons ledenbestand mede door 
jouw inzet groeien!  
 

mailto:jeugdrugby@harlequins.nl
mailto:jeugdrugby@harlequins.nl


 
 

 
 

 
Mailwijzigingen en/of wijziging van rekeningnummer en/of adresgegevens 
Om jullie als leden adequaat te kunnen informeren en om als penningmeester de contributiegelden 
tijdig te kunnen innen moeten  van jullie de actuele adres-, e-mail- en bankgegevens bij onze 
ledenadministratie bekend zijn. Heb je het gevoel dat je mail mist? Stuur dan een mail naar: 
secretaris@harlequins.nl. 
 
 

Bingo:  
Ook dit jaar ontbreekt de traditionele Bingo natuurlijk niet. 
 In ons clubhuis Quins Inn zullen de balletjes weer gaan rollen.  

 
 

 
 
 
Aanmelden kan via: https://goo.gl/forms/eGZXSR0LzOF0wZOk1 

 
 
 

Kalender activiteiten seizoen 2018  
21-10-2018  thuiswedstrijd RCO Harlequins 1  
10-11-2018  TBM Oldenzaal  
18-11-2018  thuiswedstrijd RCO Harlequins 1 
02-12-2018  thuiswedstrijd RCO Harlequins 1 
15-12-2018 Bingo  
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