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De Castricumse Rugbyclub werd opgericht in 1968 en kent een rijke historie. In 1974 richtten zij 

een vrouwenrugbyteam op als eerste van Nederland. Het duurde anderhalf jaar voordat ze 

een tegenstander hadden gevonden voor de dames. Begin jaren ’80 was het team van Cas 

RC tweede van Nederland, in de eerste interland ter wereld tegen Frankrijk deden dan ook zes 

Castricummers mee. Jaren stond de club aan de top. Niek Valk, voorzitter van het bestuur: 

“We zijn erg trots op onze historie maar we hebben ook grootse plannen voor de toekomst: wij 

gaan nog meer tijd en energie in de jeugd stoppen en zo willen we weer dé club van 

Nederland worden”. 

In 2014 lukte het de club om het Sevens team van de All Blacks naar Castricum te krijgen voor 

een trainingsweek. Zij verzorgden een spetterend event op de club en tijdens een 

oefenwedstrijd van het eerste tegen de wereldkampioen maakte Kees Beentjes zich bijna 

onsterfelijk door te scoren. Helaas gaven de All Blacks niets cadeau. Er kwamen vijfduizend 

belangstellenden op af. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het is al even geleden maar het staat alle aanwezigen vast nog helder voor de geest: het 50-

jarig bestaan van De Castricumse Rugbyclub wat wij met zijn allen vierden op 1 september. 

De jeugd, het damesteam en het eerste speelden de sterren van de hemel voor het publiek 

dat in groten getale op kwam dagen. Op de tribune treffen we Christine en Thea. Een vriendin 

van Christine speelt in het damesteam, ze beloofde altijd al eens te zullen komen kijken. “Dit 

leek me een mooie gelegenheid”, aldus Christine. Brigitte, de dochter van Thea zit ook in het 

damesteam en staat op het veld. “Dit is haar passie, ik vind het doodeng en heb helaas nog 

nooit een balletschool van binnen gezien”, zo vertelt Thea. De wedstrijd resulteert in een 

prachtige overwinning van de dames van CasRC. De eindstand van de wedstrijd tegen 

Dendermonde, de kampioen van België wordt 52-15. 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

Wethouder De Haan mocht de kick-off doen voor de wedstrijd van het eerste. Voor zijn eigen 

veiligheid wordt overigens de kick-off daarna opnieuw gedaan. Bart Maartens was zo 

vriendelijk om uit te leggen dat de bal van de middenlijn naar de tien meter lijn moet worden 

geschopt. De wethouder heeft goed geluisterd want op het moment suprême schopt hij de 

bal weg met een prachtige curve. “Het balgevoel zit er wel in, iedere zondagochtend om 9 

uur voetbal ik nog met wat vrienden”, de bescheiden wethouder vergeet te vertellen dat hij 

als spits van het team heren tussen de 38 en 58 jaar een onmisbare schakel is. Eén van zijn 

speerpunten in de gemeente Castricum is het veld in het bos van Bakkum weer in ere te 

herstellen. Dit wil de wethouder graag oppakken met de bewoners van Koningsduin. Verder 

zou De Haan graag met de club willen overleggen hoe de trainingsfaciliteiten verbeterd 

kunnen worden, hij is erg trots op CasRC, “Rugby staat het hoogst aangeschreven in Castricum, 

hoger dan voetbal. Ik ben trots op de club”, vertelt De Haan. 

 

 

 

Voorzitter Niek Valk deelt deze ambitie, verder denkt hij aan meer senioren teams en een 

tweede damesteam. "Ik ben er erg trots op dat wij in 50 jaar deze reputatie hebben 

opgebouwd” vertelt hij. “Tijdens de eeuwwisseling spelen we uit in Nieuw-Zeeland”, voorspelt 

Valk met een glimlach. In de gemoedelijke setting onder de overkapping van de kantine komt 

meneer Van de Bijl even tussenbeide. Hij biedt de voorzitter een pakketje aan. Het blijkt een 

wandbord van een andere club te zijn, die ooit in het clubhuis van CasRC aan de muur hing.  

26 jaar nam meneer Van de Bijl het mee om aan de hand van dit naambordje een bord voor 

CasRC te ontwerpen. Van der Bijl rugbyde tot 1992, toen kreeg hij een ernstig ongeluk en ging 

het niet meer. Hij was er zo kapot van dat hij de moed niet kon opbrengen om naar de club 

te komen. Toen hij de uitnodiging kreeg voor het 50-jarig jubileum dacht hij gelijk aan het 

bordje en nam het mee. 

 

 

 



 

 

Na de kick-off tijdens de wedstrijd van het eerste wordt het pas echt druk op de tribune. Ook 

de pers is in groten getale aanwezig. Mats Marcker wordt geïnterviewd door een 

cameraploeg van NHnieuws. De oud-spelers Ben, John, Olof en Theo amuseren zich op de 

tribune onder het genot van een biertje. “Bij elkaar zit hier 160 jaar lidmaatschap”, zegt Theo. 

Ook de kinderen rugbyen inmiddels bij Castricum. De cirkel is dus rond. “Iedere vrijdag nemen 

we op de club de week door met de mannen: Mate’s night noemen we dat, dan doen we 

hier ook het licht uit”, vertellen de mannen. Het eerste wint ook vandaag van RC The Dukes 1, 

de eindstand is 47-19.  

 

 

Behalve de semi oud-spelers waren er ook spelers van het eerste uur, waaronder Ben Borst. Hij 

vertelt dat rugbyclub Castricum in 1966 werd opgericht maar in 1968 werd de club koninklijk 

goedgekeurd. “Het niveau waarmee we destijds op de Duin en Kruidbergweg rugbyde, daar 

kom je nu niet meer mee weg”, vertelt Ben. “In die tijd waren er wel regels, maar die wisten we 

niet”, grapt Ben. De scheidsrechter kwam dan met zijn vrouw en kinderen naar de wedstrijd. 

De vrouw ging wandelen in het duin met de kinderen en als zij terugkwamen floot de scheids 

de wedstrijd af. Samen met Peter van de Berg en George Wezer halen de heren herinneringen 

op aan hoe het 50 jaar geleden ging. 



 

 

Peter van de Berg kwam in 1971 spelen in CasRC, de heren zaten altijd bij elkaar in het team 

want er was maar één team. In 1973 kwam pas het tweede team erbij. Nog steeds ligt het hart 

van de oud-rugbyers bij CasRC en ze genieten dan ook vandaag. Ben Borst is niet van plan 

om door te feesten tot in de kleine uurtjes: “Dat was vroeger, nu zorg ik dat ik weg ben als de 

jeugd begint te dansen”, vertelt hij. Hij weet dan nog niet dat hij straks officieel gehuldigd wordt 

als één van de spelers van het eerste uur. 

De dames van het eerste uur waren ook sterk vertegenwoordigd. Zij speelden als damesteam 

de eerste interland ter wereld tegen Frankrijk. Miriam Baars en haar zus Judith speelden in dit 

team. Na een artikel in de schoolkrant over rugby besloten zij zich aan te melden. “We waren 

twee magere sprietjes maar dat was juist handig want we waren wel heel snel”, vertelt Miriam. 

Het kriebelt altijd nog bij haar, als er een damesinterland in Amsterdam is dan is ze van de partij 

en ook op TV kijkt ze graag een rugbywedstrijd. Het artikel in de schoolkrant was destijds 

geschreven door Genette. Zij woonde naast het veld op het Duin en Bosch terrein en mocht 

op haar derde al eitjes verstoppen met De Paas voor de kinderen van de spelers. Haar vader 

had de sleutel van de club en maakten samen met Mats Marcker de bekende “ballen van 

Mats”, zo vertelt Genette die vandaag zichtbaar geniet. De dames hebben het als vanouds 

gezellig: “Weten jullie nog dat als de jongens klaar waren met douchen wij weer shampoo in 

hun haar smeerden”, dit is één van de hilarische herinneringen.  

 



 

CasRC heren 1 won met een prachtige eindstand van 47-19 van RC The Dukes 1. Langs de 

kant wordt gesproken over Roy, een van de spelers. Roy is één bonk staal en speelt al lang 

rugby. Het bijzondere is dat roy al vanaf zijn geboorte doof is. Hij speelt al heel lang bij CasRC, 

vroeger samen met zijn broers. Het was heel bijzonder om te zien dat hij en zijn broers onderling 

met allerlei seintjes communiceerden tijdens de wedstrijd. Ook nu komt Roy prima mee. Hij kent 

zijn medespelers zo goed dat ze niet hoeven te communiceren, één blik is voldoende. Hij is 

visueel ingesteld en ziet dus werkelijk alles. “Roy is zelfs een keer het veld uitgestuurd omdat hij 

teveel praatte”, vertelt een trotse CasRC supporter lachend. Hij vervolgt: “Het maakt bij rugby 

niet uit wie je bent of wat je bent, iedereen kan rugbyen”. 

Burgemeester Toon Mans is ook komen kijken op deze feestelijke middag. Hij benadrukt dat 

CasRC één van de toonaangevende verenigingen is in Castricum, daar is hij erg trots op. “De 

sfeer is goed, heel sportief”, vertelt hij terwijl hij zijn ogen niet van het veld afhoudt. De 

rugbycultuur spreekt hem aan, “fair play, daar gaat het hier om, maar dat is natuurlijk niet 

alleen belangrijk in sport”. Hij vervolgt: “Na 50 jaar is de rugby nog springlevend, het is heel 

mooi om hier aanwezig te mogen zijn”.  

Tijdens het officiële gedeelte houdt burgemeester Mans zijn speech kort, hij vertelt over de 

opvallende saamhorigheid op de club die je vandaag ook duidelijk terugziet en feliciteert de 

club met het 50-jarig bestaan. “Maak er een mooie avond van, op naar het 100-jarig bestaan”, 

en daarmee is de officiële feestavond geopend. 

 

 

Tijdens het officiële gedeelte krijgt de voorzitter van het eerste uur, Frank Hak, de gelegenheid 

om zijn oude club toe te spreken. Hij is hiervoor speciaal overgekomen uit zijn woonplaats in 

Noorwegen. Hij vertelt een paar mooie anekdotes: “Vroeger moesten we voor de wedstrijd op 

de fiets naar het strand om zand te halen, daarmee vulden we de konijnenholen op het veld 

op” en over het ontstaan van de naam CasRC vertelt hij: “Eerst noemden we onszelf ‘De 

Kannibalen’, maar dat mocht niet van de rugbybond, het gewelddadige imago van rugby 

moest eraf dus we moesten de naam veranderen, toen werd het CasRC”. Hij besluit zijn verhaal 

met een felicitatie, hij is blij om weer terug te zijn op zijn club, waar hij vandaag veel oude 

bekenden tegenkomt. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Als laatste is het woord aan voorzitter Niek Valk. Hij vertelt o.a. over Wim Peperkamp, de eerste 

International van de Castricumse club terwijl de club toen nog niet eens eerste klasse speelde. 

Hij besluit met het verzoek om een moment van stilte in te lassen omdat er bij CasRC niet alleen 

successen gedeeld worden maar ook verdriet over degenen die ons ontvallen zijn. Na de stilte 

zegt hij geëmotioneerd: “Hier ben ik trots op, dank jullie wel”. Een mooi moment.  

Daarna mag de voorzitter drie ingelijste zilveren munten in ontvangst nemen van Joeri 

Peperkamp en zijn team van Stichting Turn-Over als felicitatie voor het 50-jarig bestaan van de 

club. Een Nieuw-Zeelandse 10 dollar munt van het WK in 1991, een Australische 10 dollar munt 

van het WK 1995 en een Franse 10 euromunt van het WK in 2003. Allemaal collectorsitems voor 

de collectie van CasRC.  

 

 

Eén van de meest bijzondere toeschouwers tijdens het 50-jarig bestaan was Herman. Herman 

is een Labrador van een half jaar. Zijn baasje, Wiet van Duin, speelt zit al bijna 50 jaar bij de 

club. De vrouw van Wiet heeft twee kasten vol met rugby shirts en kwam vanmorgen op het 

idee om Herman zo prachtig uit te dossen. Ze pakte één van de shirts en zette de schaar erin. 

Herman vindt het allemaal prima, de trouwe viervoeter is een echte rugby fan.  

 

 



 

Miriam heeft net gespeeld in het damesteam. De dames wonnen met een eindstand van 52-

15 van Dendermonde, de kampioen van België. Het ging goed, vertelt ze. Het was de eerste 

wedstrijd en we hadden allemaal nieuwe posities. Ze speelde het eerste deel op positie 9, en 

later op 10. “We hebben nog twee oefenwedstrijden te gaan maar we zijn er helemaal klaar 

voor”, vertelt de fanatieke Miriam die naast haar broer zit uit te puffen op de tribune.  

Maarten Kat, teammanager van de dames vertelt: “We hebben vier nieuwe speelsters 

waarvan 1 uit de eigen jeugd en drie van buitenaf”. Dit was de eerste oefenwedstrijd voor de 

ereklasse waarin de dames dit jaar spelen. Om zich verder voor te bereiden op het seizoen 

worden de trainingen opgeschroefd, ook is er een samenwerking aangegaan met Full of Life 

in Castricum waar de dames krachttrainingen doen gecombineerd met een voedingsadvies. 

“We hebben een zeer intensief trainingsweekend achter de rug op de club en op het strand, 

het doel hiervan was om alle rangen en standen weg te nemen en elkaar te steunen waar 

mogelijk als team”, vertelt de trotse teammanager. 

 

 

 

 

 



Ook de pers was in groten getale aanwezig. Mats Marcker werd geïnterviewd door NHnieuws, 

en ook oud-speler Bart Wierenga werd geïnterviewd. Onder het mom van de titel ‘Rugbyclub 

Castricum hunkert naar succes’, vroegen ze Mats Marcker wat zijn verwachtingen zijn: 

“Natuurlijk missen we de hoogtijdagen, maar we zijn nu anders gaan denken. De top 4 is het 

doel, waaruit in de kampioenspoule verder gekeken kan worden”, vertelde de realistische 

Mats aan de verslaggever.  

 

 

 

 

 

Freelance schrijfster Margreeth Anema 


