Alles wat je wilt weten
over rugby, onze club,
onze activiteiten, de
trainingen en nog veel
meer informatie.
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INLEIDING
In dit boekje vindt u informatie over onze rugbyclub ARC The Pigs. Tevens vertellen wij wat
meer over de rugbysport in het algemeen. Uw zoon of dochter heeft aangegeven dat hij of
zij graag lid wil worden van onze club en aan een heel uitdagende sport mee wil doen. Wij
heten u hierbij dan ook alvast hartelijk welkom.
WAT IS RUGBY?
Rugby is een sport geboren in Engeland en wel in het plaatsje Rugby. Dit gebeurde in 1823
op de plaatselijke kostschool. William Webb Ellis haalde het in zijn hoofd om tijdens een
balspel de bal (opgeblazen darm) op te pakken en ermee naar het doel van de tegenpartij te
rennen en de bal op de grond te drukken, de allereerste try was gezet!
Of deze legende nu waar is of niet. Rugby is wereldwijd uitgegroeid tot één van de meest
spectaculaire sporten. Steeds vaker zien we rugby op televisie, zoals het 6Nations-toernooi
dat elk jaar gespeeld wordt met Engeland, Frankrijk, Wales, Schotland, Italië en Ierland, of
de in 2011 gehouden World Rugby Cup.
Rugby is een fysieke sport, een sport waarin lichamelijk contact veelvuldig voorkomt en
zelfs een onmisbaar onderdeel van het spel is. Het is een full body workout en combineert
atletiektechnieken met technieken uit het voetbal. De sport doet een groot beroep op
techniek, balvaardigheid, snelheid, conditie, durf en doorzettingsvermogen en is geschikt
voor alle kinderen. Of je nu een jongen of een meisje bent en of je groot, klein, dik, of dun
bent, voor elk kind is er een plaats in het veld.
Rugby is vooral ook een teamsport: een sport waarin samenwerking en teamgeest centraal
staan: elke rugbyer weet dat hij zonder zijn team kansloos is en dat hij een belangrijke plaats
inneemt in zijn team. Deze saamhorigheid komt de sport zeker ten goede. Het is dan ook
gebruikelijk dat medespelers elkaar corrigeren, zodat het spel eerlijk gespeeld wordt.
Rugby is de laatste jaren sterk in ontwikkeling en ook in Nederland groeit de populariteit van
deze stoere teamsport. Meer informatie over rugby in Nederland en de rest van de wereld
vind je op www.rugby.nl.
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SPELUITLEG
De bedoeling van een spelletje rugby is simpel: zo vaak mogelijk de bal op of achter de
doellijn (de ‘try-lijn’) van de tegenstander op de grond drukken. Dit bereik je door het dragen
van, het lopen met en het schoppen van de bal. Probleem is natuurlijk dat de tegenstander
dat probeert te voorkomen en bovendien zelf ook wil scoren. Dat voorkomen van scoren
gebeurt door de bal (terug) te veroveren op de tegenstander. Dat kan door een tackle (iemand
met de armen vasthouden en naar de grond brengen), door een bal te onderscheppen
of door balwinst na een overtreding van de tegenstander. Verschillende soorten spelers
hebben bij rugby - afhankelijk van hun lichaamsbouw, voorkeuren en specifieke talenten
- een verschillende taak. Deze taakdifferentiatie begint echter pas bij de oudere jeugd. Bij
de allerjongsten is het vooral belangrijk dat ze plezier in het spelletje hebben en balvaardig
worden.
Toch zult u uw kind al snel horen praten over ‘voorwaartsen’ en ‘lijnspelers’. Globaal is een
voorwaartse te typeren als een, meestal wat grotere en forsere, speler die graag het contact
met de tegenstander zoekt. De taak van de voorwaartse is dan ook vooral: het veroveren en
controleren van balbezit. Lijnspelers daarentegen zijn, vaak wat snellere en wendbaarder,
spelers die juist graag de ruimte zoeken om hun tegenstanders te ontwijken. Zij scoren
meestal de punten, en zijn ook van groot belang in de verdediging om snelle tegenstanders
te tackelen.
Vaak is op jonge leeftijd al te zien welke voorkeur een kind heeft: het ontwijken van of
juist het contact zoeken met de tegenstander. In het boekje ‘Rugby Union een handleiding
voor beginners’ wordt in het kort het rugbyspel uitgelegd. Dit boekje is te downloaden op
www.rugby.nl.
UITGANGSPUNTEN BEGELEIDING
Spelplezier, ontwikkeling van de basisvaardigheden en teamgeest staan bij de jeugd centraal.
Kinderen leren al vroeg wat het betekent deel uit te maken van een groep en wat de groep
(hun team) voor hen kan betekenen. De groep wordt bovendien aangesproken op het
welbevinden van het individuele kind.
Bij de guppen ligt het accent vooral op plezier, balvaardigheid (het vertrouwd raken met
die rare bal) en op de ontwikkeling van het kind in de groep. Bij de turven en de benjamins
wordt het accent uitgebreid met het ervaren van fysiek contact en het leren beschermen van
jezelf daarbij (zowel actief als passief).
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Vanaf de mini’s wordt het rugbyspel zelf belangrijker. Kinderen leren een groter aantal
individuele vaardigheden in combinatie met positiespel, aanvalspatronen, verdediging en
spelinzicht. Bij de cubs, junioren en colts worden alle aangeleerde technieken herhaald en gaan de
spelers ook daadwerkelijk deelnemen aan de reguliere competitie. Bij deze leeftijden hebben de
spelers in het algemeen een vaste positie en daarmee wordt in de training rekening mee gehouden.
In welke leeftijdcategorie men ook zit, altijd staan teamgeest en plezier centraal. Hierbij is een
belangrijke rol weggelegd voor de captain. De captain vertegenwoordigt het team binnen,
maar ook buiten het veld. De captain praat - als enige van het team – met de scheidsrechter
(de ‘ref’ van ‘referee’). Hij/zij corrigeert spelers in en buiten het veld, ontvangt de tegenstander
(bij thuiswedstrijden) of meldt de aanwezigheid van zijn team (bij uitwedstrijden). Hij/zij is
de ambassadeur van het team en de club. Bij de jeugd wordt gespeeld met een wisselende
captain.
Respect hebben voor en plezier maken met elkaar én de tegenstander, is een belangrijk
onderdeel van rugby. Zonder tegenstander namelijk geen wedstrijd. Dat geldt ook voor de
‘ref’ (= referee, oftewel de scheidsrechter): de belangrijkste persoon in het veld die altijd
gelijk heeft, geen discussie dus! En dit geldt niet alleen voor de spelers, maar ook voor
ouders en toeschouwers.
LEEFTIJDSINDELING
Leeftijd (*)

Categorie

Teamgrootte

5/6

guppen

nvt

7/8

turven

6 spelers

9/10

benjamins

9 spelers

11/12

mini’s

12 spelers

13/14

cubs

15 spelers

15/16

junioren

15 spelers

17/18

colts

15 spelers

19 en ouder

senioren

15 spelers

*) De leeftijd op 1 januari is bepalend. Een voorbeeld; een kind dat voor 1 januari 2013 11 jaar wordt, speelt vanaf
seizoen 2013/2014 bij de mini’s. Een kind wat 1 januari 2013 of later in dat jaar 11 wordt, speelt vanaf seizoen
2013-2014 nog een jaar bij de benjamins.

De leeftijd en categorie van de speler staan vermeld op de spelerskaart die - na de aanmelding
door de club bij de bond - door de Nederlandse Rugbybond (NRB) wordt verstrekt.
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MEISJES RUGBY
Bij rugby kennen we geen meisjesteams. De meisjes trainen en spelen samen met de jongens
tot en met de junioren. Daarna stromen zij door naar de dames senioren. Hiervoor wordt een
dispensatie aangevraagd bij de NRB. De dames van de The Pigs spelen samen met de dames
van The Lady Wasps uit Nijmegen.
DISPENSATIE
Iedere jeugdspeler wordt op basis van zijn of haar leeftijd ingedeeld.Mocht het zo
zijn dat deze speler te klein of te groot is voor deze leeftijdscategorie dan kan gekozen
worden om de speler te dispenseren naar een hogere of lagere leeftijdscategorie.
Hierbij wordt uiteraard ook gekeken naar de specifieke wensen van betreffende jeugdrugbyer/ster. Wanneer u, als ouder(s), merkt dat uw kind graag wat langer bij een
leeftijdscategorie wil blijven of juist eerder naar een hogere leeftijdscategorie wil, geef dit
dan tijdig aan bij de trainer(s).
TRAINING
Elke speler wordt geacht een kwartier voor de training aanwezig te zijn. Wanneer een speler
niet kan trainen kan hij of zij (of één van de ouders) zich afmelden bij het clubhuis via 026 38
30 560. Daar is een half uur voor aanvang van de training iemand aanwezig.
Wij trainen zoveel mogelijk per leeftijdsgroep. Soms worden opeenvolgende leeftijdsgroepen
samengevoegd als dat bij een bepaalde oefening nuttig en acceptabel is. De trainingen en de
wedstrijden gaan het hele seizoen door, ongeacht de weersomstandigheden. Alleen bij hele
hoge uitzondering gaat een training niet door en het jeugdlid (en ouders) worden hiervan
dan tijdig op de hoogte gesteld.
TRAININGSTIJDEN
Guppen				

trainingstijden worden nader bekend gemaakt

Turven en benjamins		

dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur

Mini’s, cubs en junioren		

dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur en

				

donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Junioren kunnen ook op donderdag, aansluitend met de senioren mee doen.
Colts				

dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur

				

donderdag van 19.30 tot 21.00 uur

Zij trainen samen met de senioren.
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SEIZOENSPLANNING
Het seizoen start gelijk met de schoolvakantie van het basisonderwijs. We eindigen het
seizoen eind juni. De exacte datum van de aanvang en het einde van de trainingen krijgt u
elk jaar tijdig toegestuurd.
Voor zowel de trainingen als de wedstrijden geldt: ze gaan altijd door. Zo niet, dan wordt
dat op de trainingen gemeld of wordt er gemaild! Overigens streven wij er na om, naast
activiteiten per leeftijdsgroep, minimaal eenmaal per jaar een grote extra activiteit met
de gehele jeugd te ondernemen. Denk hierbij aan een jeugdkamp of deelname aan een
bijzonder één- of meerdaagstoernooi ergens in Nederland.
CLUSTERS EN GROEPEN
Doordat rugby in Nederland een ‘kleine sport’ is, zijn we niet altijd in staat voor elke
leeftijdsgroep een volledig team op de been te brengen. Als dat niet lukt wordt er veelal
voor gekozen in een zogenaamd cluster te spelen. Dat wil zeggen: samen met een of meer
clubs wordt aan het begin van het seizoen een team gevormd zodat de kinderen toch het
volledige seizoen hun wedstrijden kunnen spelen. ARC The Pigs is ingedeeld in de Regio
Oost. Onder regio Oost vallen de volgende clubs: The Big Bulls uit Almelo, The Pickwick
Players uit Deventer, The Rams uit Apeldoorn, De Duuvels uit Zevenaar, ERC69 uit Enschede,
RCO Harlequins uit Oldenzaal, Rugbyclub Betuwe uit Bemmel, Rugbyclub Zwolle, The Wild
Rovers uit Doetinchem, Rugbyclub Wageningen en The Wasps uit NIjmegen.
TURVEN, BENAJMINS EN MINI’S (TBM)
De turven, benjamins en mini’s hebben geen reguliere competitie. De reden is dat bijna alle
rugbyclubs in onze regio te weinig jeugdleden hebben. Om toch regionaal en landelijk actief
mee te draaien en uitdaging te bieden aan de bestaande jeugdleden formeren wij voor elke
leeftijdscategorie een team vanuit een subregio van de Regio Oost. Dit team bestaat uit
de jeugdspelers van The Rams uit Apeldoorn, De Duuvels uit Zevenaar, Rugbyclub Betuwe
uit Bemmel, The Wild Rovers uit Doetinchem, Rugbyclub Wageningen en The Wasps uit
NIjmegen.
Dit subregioteam traint en speelt onderlinge wedstrijden op zaterdag en met als doel elkaar
beter te leren kennen en zo gezamenlijk te werken aan een jeugdrugbyteam wat ingezet
gaat worden bij toernooien. De zaterdagtrainingen vinden afwisselend plaats bij de hiervoor
genoemde clubs. Op deze TBM-dagen trainen de jeugdspelers op verschillende niveaus
en wordt de dag afgerond met een minitoernooi. De structurele aanwezigheid van alle
jeugdleden is uiteraard wel noodzakelijk om een goed functionerend team te krijgen.
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Met dit team gaan we ook deelnemen aan de officiële bondsdagen. Deze worden, zoals de
naam al doet vermoeden, georganiseerd door de Nederlandse Rugbybond. Dit zijn landelijke
toernooien, en clubs uit het hele land doen hier elk jaar enthousiast aan mee. Eén van de
meest populaire is het beachrugbytoernooi in Scheveningen.
Daarnaast nemen we deel aan jaarlijks terugkerende toernooien zoals het Brakken toernooi
in Breda en worden we regelmatig uitgenodigd voor rugbyactiviteiten die georganiseerd
worden in het kader van een jubileum.
CUBS, JUNIOREN EN COLTS
De cubs, Junioren en colts spelen in september en oktober een regionale competitie samen
met de andere clubs uit de regio Oost. Na de regionale competitie maakt de Nederlandse
Rugbybond (NRB) een indeling voor de rest van het seizoen. De standen en uitslagen van
deze competitie vindt u op de site van de NRB www.rugby.nl.
Rugby kent geen officiële winterstop, maar de ervaring leert dat de competitie tussen half
december en half januari stil ligt. De trainingen gaan gewoon door, eventueel in aangepaste
vorm. In het voorjaar vindt de ‘Nationale Jeugdrugbydag’ plaats, een landelijk toernooi op het
Rugbycentrum in Amsterdam voor alle leeftijdsgroepen. De dag wordt meestal opgeluisterd
door een (of meer) Jeugdinterland(s).
AANVULLENDE RUGBYREGELS
•

Van iedereen, spelers / coaches en ouders, wordt correct gedrag en taalgebruik op en
langs de velden verwacht.

•

We zijn zuinig op de spullen van de club en we blijven van andermans spullen af (ook bij
uitwedstrijden). Dus niet op de tacklebags en hitshields zitten.

•

We tonen respect aan medespelers, tegenstanders, de scheidsrechter en zeker aan
vrijwilligers.

•

Schoenen worden buiten uitgeklopt; niet tegen muren of op het terrein voor het
clubhuis.

•

Geen schoenen met noppen in het clubhuis, alleen in de kleedkamers.

•

Bij uit-wedstrijden douchen de kinderen na de training of wedstrijd, zodat zij met schone
kleren/schoenen weer naar huis gaan.
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REGIONALE TALENTEN CENTRA (RTC)
De trainers van de club geven de talenten in de leeftijdscategorieën mini’s, cubs en junioren
op voor de Regionale Talenten Centra (RTC). Dit is een speciaal programma voor spelers
die positief opvallen. Hiervoor zijn speciale weekenden ingelast in het programma. In deze
weekenden worden de spelers begeleidt en beoordeelt door de trainers van de NRB. Naast
het feit dat dit goed is voor de algemene ontwikkeling van de geselecteerde speler worden
zij tijdens deze RTC-trainingsdagen eventueel geselecteerd voor Jong Oranje. De regio Oost
valt onder district Midden Oost. De rugbyers die niet geselecteerd zijn, volgen gewoon
het reguliere programma. Meer informatie vindt u op de website van de Rugby Academie
Midden Oost, www.rugbyacademymiddenoost.nl.
DE JEUGDCOMMISSIE
De jeugdcommissie stuurt de jeugdafdeling van ARC The Pigs aan. Zij houden zich bezig
met de planning van de jeugdactiviteiten, de begeleiding van de jeugd en de trainers, de
verzorging van cursussen, opleidingen en clinics en promotieactiviteiten. De jeugdcommissie
vergadert eens in de twee maanden. Ouders kunnen voor deze vergaderingen onderwerpen
aanleveren via jeugdzaken@thepigs.nl.
Functie

Naam

@adres

Jeugdcoördinator

Christine Verkaik

solo92@euronet.nl

06 50 69 10 66

Hoofdtrainer Jeugd

Iwan Loeven

suphanni@zonnet.nl

06 13 23 80 83

Jeugdtrainer

Peter Dorrestein

petdor12@hotmail.com

06 27 39 49 75

Jeugdtrainer

Wayne Tammer

wlp.tammer@gmail.com

06 46 08 59 37

Trainer/coach TBM

Menco v.d. Leeden

lvdleeden@kpnplanet.nl

06 18 03 42 10

Trainer/coach TBM

Erik Idsardi

erik_652@live.nl

06 30 49 08 81

Trainer guppen

Vacant

Coach/begeleider
cubs/junioren

Marion Westmijze

m.westmijze@gmail.com

06 51 02 53 66

Begeleider dames
(vanaf 16 jaar)

Nathalie Fellinga

nathaliethepigs@hotmail.com

06 10 08 39 78
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ROL OUDERS/VERZORGERS
Zoals elke sportvereniging in Nederland is ook ARC The Pigs gebaat bij actieve bijdrage van
de ouders van onze jeugdleden. Dat begint al bij het actief stimuleren en motiveren van uw
kinderen bij de deelname aan trainingen, TBM-dagen en toernooien.
Zoals u weet floreren alle sportverenigingen in Nederland bij de gratie van hun vrijwilligers.
U, als ouders van onze jeugdleden, spelen daar bij een belangrijke rol. Ook onze club kan
niet zonder de meehelpende handen van vrijwilligers. Wij vragen u tijdens het seizoen
om ons zo af en toe mee te helpen met diverse ondersteunende activiteiten. Denk hierbij
aan een bardienst draaien tijdens een TBM-dag, de trainers ondersteunen bij bijzondere
jeugdactiviteiten, het verlenen van hand- en spandiensten, het mee opzetten en/of
begeleiden van extra activiteiten voor de jeugd. Zonder de inzet en inspanningen van ouders
zijn veel activiteiten niet te organiseren of uit te voeren. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar
vrijwilligers die structureel inzetbaar zijn, zoals het begeleiden, trainen of coachen van een
team. Of het organiseren van clubevenementen. Alleen als u zich ook verdienstelijk maakt,
behoudt de club en de sport zijn sportieve en actieve spirit!
VERVOERSREGELING
Rugby is een kleine sport. Dat betekent dat uitwedstrijden vaak niet in de buurt gespeeld
worden, hoewel we proberen zoveel mogelijk in Oost-Nederland te blijven. Daarom wordt
van u als ouder/verzorger verwacht dat u een aantal keren in een seizoen rijdt. U wordt
daarover van tevoren over ingelicht door middel van een vervoersschema. In dit schema
staan alle, tot op dat moment, bekende activiteiten voor het hele seizoen vermeld. Het
vervoerschema zorgt er voor dat alle ouders even vaak rijden.
KLEDING EN ANDERE BENODIGDHEDEN
Een rugbytenue bestaat uit:
•

voetbalschoenen of rugbyschoenen (voor de TBM verplicht met rubber noppen);

•

een zwarte sportbroek, voorzien van een touwtje;

•

een stel lange, zwarte met groene rand, sportkousen, verkrijgbaar via de club;

•

een rugbyshirt in de kleuren van ARC The Pigs, verkrijgbaar via de club;

•

een gebitsbeschermer; tijdens de training aangeraden en tijdens wedstrijden verplicht.
Let op: want geen bitje, betekent niet spelen!!!

•

scheenbeschermers (optie).
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Bij de oudere jeugd is, vooral op posities waar veelvuldig contact plaatsvindt, hoofdbescherming (scrumcap) aan te raden. Deze zachte bescherming maakt de kans
op blessures kleiner. Tijdens wedstrijden en toernooien dragen alle jeugdleden het
tenue van ARC The Pigs. De kleding is verkrijgbaar in het clubhuis van ARC The Pigs.
COMMUNICATIE
Elke week wordt de jeugd geïnformeerd via e-mail. In deze mail worden de volgende
onderwerpen genoemd voor de betreffende week en de komende zaterdag;
•

Trainingen

•

Wedstrijden

•

Verzameltijden en vertrektijden

•

Vervoer

•

Coaching

•

Laatste wijzigingen voor trainingen en wedstrijden

•

Speciale activiteiten

Het clubblad De Zeug verschijnt ongeveer één keer in de drie maanden. In dit blad staan
reportages, ingezonden brieven, verslagen en andere interessante nieuwsberichten die te
maken hebben met rugby en ARC The Pigs. Wilt u of uw kind ook een keer wat schrijven of
maken voor De Zeug, dan kunt u dat aanleveren bij jeugdzaken@thepigs.nl
LID WORDEN EN UITPROBEREN
Voor veel ouders en kinderen is rugby een onbekende sport. Daarom bieden wij de mogelijkheid
dat uw kind 6 weken lang meedoet met de trainingen zonder verdere verplichtingen dan
de introductiekosten. Deze kosten zijn nodig voor inschrijving als introductielid bij de
Nederlandse Rugby Bond. Daardoor mag de betreffende speler deelnemen aan de TBMdagen en is hij/zij verzekerd.
Na zes weken besluit u samen met uw kind of hij/zij lid gaat worden van ARC The Pigs. De
introductiekosten worden dan verrekend met de geldende contributie. Vanaf dat moment is
uw kind officieel lid van ARC The Pigs met de daarbij behorende rechten en plichten. Zodra
het inschrijfformulier is ontvangen wordt er een spelerskaart aangevraagd en is uw kind
direct speelgerechtigd.
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CONTRIBUTIE JEUGDLEDEN
Introductielid

eenmalig € 40,00

(bij voortzetting worden deze kosten verrekend met het verschuldigde lidmaatschap)
Turf 		

per jaar € 104,00

Benjamin

per jaar € 104,00

Mini		

per jaar € 104,00

Cub 		

per jaar € 114,00

Junior

per jaar € 114,00

Colt 		

per jaar € 124,00

De contributie wordt één keer per jaar geïnd. Op verzoek kan dit bedrag ook maandelijks via
een automatische incasso betaald worden. De contributie is onderheving aan een correctie
van 2% op jaarbasis.
SPONSORING
Graag willen we nog onder de aandacht brengen dat ARC The Pigs altijd op zoek is naar
bedrijven die ons willen sponsoren. Dus wilt u of uw werkgever graag een leuke, sportieve
en groeiende club sponsoren, dan hebben we daar diverse mogelijkheden voor.
OPTIE 1: NAAMSVERMELDING IN CLUBBLAD DE ZEUG

Beschrijving: Pagina voor bedrijfspresentatie sponsoren
Doelgroep: senioren en familie, jeugspelers en familie, old-pigs, donateurs en andere
sponsorbedrijvenen
Bereik: jaarlijkse oplage van 200 stuks
OPTIE 2: NAAMSVERMELDING OP WEBSITE

Beschrijving: bedrijfsvermelding op www.thepigs.nl
Doelgroep: Leden, oud-leden en geïnteresseerden
Bereik: 5.000+ bezoekers per jaar
OPTIE 3: NAAMSVERMELDING OP VERENIGINGSCOMMUNICATIE

Beschrijving: naamsvermelding op alle interne en externe communicatiemiddelen
Doelgroep: senioren, jeugdspelers, old-pigs, donateurs, adverteerders, andere rugbyclubs
en bedrijven
Bereik: mailingen, website, clubblad, posters e.d.
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OPTIE 4: BORDSPONSOR

Beschrijving: bedrijfsreclame naast het rugbyveld (circa 80 x 300 cm)
Doelgroep: spelers, toeschouwers, andere sporters en voorbijgangers
Bereik: 100 contactmomenten per week
OPTIE 5: SHIRTSPONSOR

Beschrijving: naamsvermelding op het wedstrijdtenue
Doelgroep: spelers en toeschouwers
Bereik: 25 wedstrijden per seizoen verspreid over het gehele land,
Uiteraard stellen wij desgewenst ook pakketten samen die in lijn zijn met uw bedrijfsprofiel.
Neem voor de specifieke kosten en wensen met betrekking tot de sponsorpakketten
contact op met onze penningmeester via 06 41 49 95 58 of penningmeester@thepigs.nl

De totstandkoming van dit informatieboekje is mede mogelijk gemaakt door:

Drukkerij Pronto-Print
Telefoon 0316 - 280 268
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‘t Holland 37 6921 GX Duiven
E-mail info@pronto-print.nl
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Wij willen u met dit boekje informatie geven
over een sport en een club die ons, en
hopelijk straks ook u en uw kind, na aan het
hart ligt.
Wellicht heeft u, ondanks onze goede
bedoelingen, toch nog vragen of zijn er
nog zaken onduidelijk. Aarzel dan niet en
bel één van de leden van de jeugdcommissie.
Ze staan met naam en telefoonnummer in
dit boekje en op de site vermeld. U kunt ze
natuurlijk ook altijd voor of na een training
aanspreken. Zij helpen u met plezier.

ARC THE PIGS
Drielsedijk 17/a
6841 HJ Arnhem
telefoon 026 38 30 560
CORRESPONDENTIEADRES
Het Hout 11
6846 EA Arnhem
telefoon 026 36 48 340
JEUGDZAKEN
E-mail: jeugdzaken@thepigs.nl
Telefoon: 026 32 74 776
ALGEMENE INFORMATIE
info@thepigs.nl
www.thepigs.nl

