Wil jij een spreekbeurt houden over rugby en The Big Stones? Goed idee! Wij
gaan je een handje helpen. Veel plezier, en succes natuurlijk!

Bereid je goed voor!
Denk goed na over het onderwerp van je spreekbeurt. De voorbereiding is erg
belangrijk, maar kost veel tijd. Je kunt niet de avond ervoor ‘even’ een
spreekbeurt
maken. Hieronder enkele handige tips voor je spreekbeurt.
1. Wat wil je precies gaan vertellen?
2. Verzamel materiaal uit boeken, tijdschriften, folder, de Bieb of school maar
natuurlijk kan je ook internet gebruiken.

Wat doe ik met al deze informatie?
Als het goed is, weet je nu je onderwerp en kun je aan de slag met het materiaal
dat je gevonden hebt! Maar… wat ga je daar allemaal over vertellen? Bedenk
goed wat jij
interessant zou vinden, maar vooral ook wat je klasgenoten willen weten!

Tip: Maak een woordspin. (voorbeeld)
William Web Ellis
All Blacks

Plaatsje Rugby
Tim Visser
International Rugby Board (IRB/Rugby world)

1823, Engeland

Rugby
Six Nations toernooi

1871, eerste vaste spelregels
Ovale bal

1893, Union en league scheiden zich
7’s , League, Union
1987, eerste WK
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Nu kan je het verhaal uit gaan schrijven!
Uittypen!
Typ je hele spreekbeurt uit op de computer. Gebruik geen moeilijke woorden of
zinnen, vertel het gewoon in je eigen woorden!
Bij een spreekbeurt moet je altijd een minimaal aantal minuten praten. Lees de
tekst eens op een normaal tempo rustig voor jezelf door en controleer hierbij de
tijd die je hieraan kwijt bent. Zo kun je zien hoe lang je spreekbeurt ongeveer
duur.
- Te kort? Schrijf er een stukje bij.
- Te lang? Haal er een stukje uit.
Als je het hele verhaal hebt uitgetypt kan je eens samenvatting maken om het
beter te onthouden. Probeer daarna de spreekbeurt zoveel mogelijk uit je hoofd
te vertellen.

Oefenen!
Oefenen is belangrijk! Gebruik het spiekbriefje alleen om moeilijke woorden en
onderwerpen te onthouden. Tijdens het oefenen mag je nog veel op je blaadje
kijken, en kan je alle informatie bij je houden. Maar probeer het ook zonder.
Oefen de spreekbeurt ook een keertje voor je vader/moeder, broertje/zusje of
eerst eens voor de spiegel.
Vraag na afloop van het oefenen:
- Was alles duidelijk?
- Praatte ik niet te snel?
- Hebben jullie nog tips?
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Verzamel alles wat je nodig hebt!
In deze tas zitten al een heleboel spullen, maar misschien wil je nog wel meer
mee!
Zorg dat je voor je spreekbeurt alles hebt:
- Je spiekbriefje
- Plaatjes/foto’s
- Een presentatie
- Andere dingen om te laten zien (rugbybal, je wedstrijdshirt, bitje e.d.)
- Eventueel iets om de tijd mee bij te houden.
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Tips voor tijdens de spreekbeurt.
Tip 1: Kijk de klas rond als je iets vertelt!
Als je het eng vindt, kijk dan op de muur achter de kinderen. Kijk in ieder geval niet
de hele tijd op je blaadje of naar beneden.

Tip 2: Begin je spreekbeurt met het onderwerp en over
welke onderdelen je het gaat hebben.
Als je wilt kun je de inhoud (=onderwerp + onderdelen) ook op een poster of
PowerPoint presentatie zetten en meenemen, maar dat hoeft niet.

Tip 3: Spreek duidelijk en rustig.
Gebruik geen boekentaal. Je moet alles in je eigen woorden vertellen, dus niet uit
je hoofd leren. In eigen woorden betekent ook, dat elke keer dat je oefent de zinnen
best anders kunnen zijn, als je de inhoud maar duidelijk vertelt. Zorg dat je mooie
zinnen maakt, dus niet steeds: “en toen… en toen... en toen…”!

Tip 4: Laat leuke afbeeldingen zien.
Als je tijdens je spreekbeurt ook nog leuke plaatjes kunt laten zien, wordt het alleen
nog maar leuker voor de klas en de leraar/lerares om naar te kijken en te luisteren
(en stijgen je kansen op een hoog cijfer) Je kunt ook op ‘Google’ op zoek gaan naar
foto’s van Feyenoord, print ze uit, neem een rolletje plakband mee en plak ze op het
schoolbord achter je. Je kunt als je aan het praten bent af en toe een foto aanwijzen.

Tip 5: Sluit jouw spreekbeurt netjes af.
Sluit af op een originele manier (dus niet “Dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog
vragen?”).

Tip 6: Laat spulletjes rondgaan in de klas.
Een rugbybal of een bitje is iets wat veel kinderen nog niet eerder hebben gezien of
vastgehouden. Laat dit na je spreekbeurt rondgaan door de klas. Doe dit niet tijdens de
spreekbeurt want dan is iedereen afgeleid!

Tip 7: Plaatjes en tekeningen.
Denk bij de plaatjes en tekeningen die je mee hebt eraan dat iedereen dit moet kunnen
zien. Hele kleine plaatjes hebben dus geen zin.
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Alles over Rugby en The Big Stones!
De Geschiedenis van rugby
Er zijn vele verschillende verhalen over de geschiedenis van rugby. De meest
bekende is het verhaal over William Web Ellis.
Volgens een bekende legende is rugby in 1823 begonnen toen William Webb Ellis,
leerling van Rugby School in Engeland, tijdens een wedstrijd de bal oppakte en
ermee naar de overkant van het veld rende. Of dit echt waar is wordt aan
getwijfeld, maar Webb Ellis wordt op zijn school nog steeds vereerd en de beker
die aan de wereldkampioen wordt overhandigd, heet de Webb Ellis Cup.
Het begin van de geschiedenis
Het groepsgewijs achter een bal aanlopen waarbij de tegenstander fysiek mag
worden afgestopt stamt uit de Middeleeuwen. Met name in Zuid-Frankrijk
werden zomerspelen georganiseerd tussen dorpen waarbij een voorwerp, meestal
een zak gevuld met hooi, op het marktplein van het andere dorp moest worden
gebracht. Hierbij waren vrijwel geen regels behalve dat er geen gewonden
mochten vallen. Na afloop werden er vaak ceremoniën en festivals gehouden.
Begin 19e eeuw werden dergelijk wedstrijden ook tussen (kost)scholen gehouden
waarbij de regels voor de wedstrijd door de leerlingen werd afgesproken. De
regels konden sterk verschillen, bijvoorbeeld of de bal gedragen mocht worden
of alleen geschopt. Pas in 1845 werd een aantal regels op papier gezet door
leerlingen van Rugby School. Na verloop van tijd ontstond een aantal zelfstandige
"football clubs".
Football versus voetbal
De sport won aan populariteit en in 1863 werd in Londen de Football Association
opgericht. De doelstelling van deze bond was om duidelijke regels op te stellen
voor de nog steeds vele varianten van "football". Tijdens de vijfde vergadering
stelde een van de aangesloten clubs, Blackheath Rugby Club, dat lichamelijk
contact en moed kenmerkend waren voor de sport en dus behouden moesten
blijven. Toen Blackheath niet in staat bleek deze elementen in de spelregels te
behouden, verliet de club de FA, samen met alle gelijkgezinde clubs. De
overblijvende clubs legden de basis voor wat nu voetbal is.

Spreekbeurtpakket R.C. The Big Stones

De eerste rugbybond
Na de afscheiding van de FA waren er nog steeds geen eenduidige regels voor de
sport die inmiddels Rugby Football werd genoemd. Op initiatief van Richmond
Club werd in 1871 een vergadering van 22 clubs belegd, die resulteerde in de
oprichting van de Rugby Football Union (RFU). De eerste "laws" werden
opgesteld door drie advocaten die leerling geweest waren op Rugby School.
International Rugby Football Board
In Engeland bestond nu duidelijkheid over de regels, maar internationaal was dit
nog niet het geval. In 1884 ontstond een conflict tussen England en Schotland
over de geldigheid van een try tijdens een interland. Engelands standpunt was
dat de RFU nu eenmaal de regels maakte en dat deze ook internationaal golden.
De emoties liepen hoog op en Ierland en Wales kozen de kant van Schotland. Om
alle conflicten uit de wereld te helpen werd in 1886 de International Rugby
Football Board (IRFB) opgericht en in 1890 besloot men de regelgeving onder te
brengen bij deze bond. Deze internationale bond wijzigde in 2014 haar naam naar
Rugby World.
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De scheiding tussen Rugby Union en Rugby League
Tot 1895 was rugby uitsluitend een amateursport. In het Zuiden van Engeland
was dit geen probleem, omdat de sport voornamelijk werd beoefend door leden
van de rijkere klassen, maar in het Noorden was de sport populair geworden
onder arbeiders en mijnwerkers. Deze laatsten konden het zich niet veroorloven
om een dagloon te missen als ze uitwedstrijden speelden. Er ontstond binnen de
RFU een bitter conflict over de amateurstatus van de sport, waarbij het Zuiden
zich onbuigzaam opstelde. Dit leidde in 1895 tot de oprichting in Huddersfield
van de Northern Rugby Football Union. Al snel kreeg de sport in het Noorden een
eigen publiek en een eigen cultuur en geleidelijk ook eigen regels. In 1922 werd
de Rugby Football League opgericht. In landen als Engeland en Australië is Rugby
League erg populair, maar de sport heeft nooit de populariteit van Rugby Union
weten te behalen. Met de term rugby wordt dan ook meestal Rugby Union
bedoeld.
Zeslandentoernooi
Het Zeslanden of Six Nations toernooi is het grootste rugbytoernooi in Europa.
Jaarlijks strijden de landen: Engeland, Ierland, Schotland, Wales, Frankrijk en
Italië hier om de winst.
De geschiedenis van het Zeslandentoernooi begint in 1878. Vanaf dat jaar
speelden Engeland en Schotland jaarlijks om de Calcutta Cup. In 1884 sloten de
andere Home Nations Ierland en Wales zich aan. In 1910 werd Frankrijk
toegelaten, waar rugby inmiddels erg populair was geworden. Tussen 1930 en
1939 werd het land echter weer uitgesloten, omdat de spelers betaald zouden
worden. Het huidige Zeslandentoernooi ontstond in 2000, toen Italië werd
uitgenodigd. In enkele jaargangen was het niet mogelijk alle wedstrijden te
spelen, zodat er ook geen winnaar werd uitgeroepen. Tijdens de wereldoorlogen
werd het toernooi niet georganiseerd.
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Rugby Sevens
In 1883 ontstond de variant van Rugby Union met zeven spelers. In dat jaar
hield de Schotse rugbyclub Melrose RFC een sportdag om geld in te zamelen. De
lokale slager Ned Haig was de bedenker van Rugby Sevens. Door de sport met
zeven spelers te spelen en de wedstrijdduur in te korten, kon op één dag een
heel toernooi worden afgewerkt. De Melrose Sevens is nog steeds een jaarlijks
gehouden toernooi. Al snel werd de sport populair in Schotland en verspreidde
zich vervolgens over de hele wereld. Tegenwoordig bestaat er een internationaal
toernooicircuit en wordt een zelfstandig wereldkampioenschap gehouden.
De Nederlandse dames 7’s doen het hierin erg goed en strijden mee op hoog
niveau!
Wereldkampioenschap Rugby Union
Op initiatief van Australië en Nieuw-Zeeland werd in 1987 het eerste
wereldkampioenschap Rugby Union georganiseerd in Nieuw-Zeeland. Het toernooi
is daarna om de vier jaar gehouden. Aan de aanvoerder van het winnende land
wordt de Willam Webb Ellis Trophy overhandigd. De winnaars waren
achtereenvolgens:
1987 – Nieuw-Zeeland
1991 – Australië
1995 – Zuid-Afrika
1999 – Australië
2003 – Engeland
2007 - Zuid-Afrika
2011 - Nieuw-Zeeland
* Het eerste officiële wereldkampioenschap voor vrouwen werd in 1998
georganiseerd op het rugbycentrum in Amsterdam.
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* In het jaar dat Zuid-Afrika de wereldkampioenschappen organiseerde (en won)
heeft Nelson Mandela (oud-president van Zuid-Afrika) dit gebruikt als middel
om het racisme in het land tegen te gaan. De film “Invictus” verteld dit verhaal.

Rugby in Nederland
De eerste rugbyclub in Nederland was HFC uit Haarlem, opgericht in 1879 door
Pim Mulier. De club koos vier jaar later echter voor voetbal. In 1918 werd de
Delftsche Studenten Rugby-Club opgericht (nu de oudste rugbyclub van
Nederland), binnen een paar jaar gevolgd door studentenclubs in Amsterdam en
Groningen. In 1920 werd de Nederlandse Rugby Bond opgericht. De sport raakte
echter in financiële problemen en in 1923 werd de rugbybond weer opgeheven. In
deze jaren bleef de DSR-C de rugbysport levend houden met wedstrijden tegen
Heidelberg (Duitsland) en andere buitenlandse teams. Ook werden er door Delft
veel oefenwedstrijden gespeeld tegen en in andere steden. In deze tijd werd
weer een aantal clubs geformeerd (Eindhoven, Hilversum, Amsterdam]) en in
1932 werd op initiatief van DSR-C, Hilversum en Amsterdam de eerste interland
tegen Duitsland gespeeld. De NRB maakte daarna een doorstart en groeide
langzaam maar zeker. Inmiddels is de bond gevestigd in het Nationaal Rugby
Centrum Amsterdam en is de naam veranderd naar Rugby Nederland.
In Nederland wordt rugby niet alleen door heren gespeeld maar sinds 1975 ook
door dames. Tijdens het eerste lustrum van rugbyclub Wageningen werd een
wedstrijd georganiseerd voor de vrouwelijke aanhang. Tegen een eveneens uit
vriendinnen van spelers bestaand team uit Eindhoven werd de eerste
dameswedstrijd op Nederlandse bodem.
Rugby Nederland maakt de afgelopen jaren een enorme groei in het
ledenbestand door. De sport is in Nederland steeds populairder geworden, en de
nationale selecties presteren op een steeds hoger niveau.
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Geschiedenis R.C. The Big Stones
In het voorjaar van 1981 beslissen twee rugbyers uit Havelte, die op dat moment
spelen bij de buren van rugbyclub Dwingeloo, dat wat in Dwingeloo kan ook in
Havelte mogelijk moet zijn: een eigen rugbyclub. Op 28 augustus 1981 wordt
rugbyclub The Big Stones opgericht en speelt in het seizoen 1981/1982 direct
mee in de Nederlandse competitie. De
eerste jaren wordt er nog gespeeld in
oude afgeknipte spijkerbroeken en
shirtjes die niet bedoeld waren voor
rugbyen. Deze gingen dan ook snel kapot.
In de periode hierna werden de eerste
wedstrijdshirts aangeschaft in
clubkleuren rood/zwart.
Nadat het 1e team wordt geplaatst in de
nieuw opgerichte 4e klasse wordt het 1e team in 2012 voor het eerst in 31 jaar
kampioen.
De afgelopen jaren maakt de club een explosieve groei mee in haar jeugdbestand.
Waar eerdere jaren clusterteams voor elke leeftijdsgroep nodig waren om
competitie te spelen, is er in 2014/2015 voor het eerst een volledig Mini team de
“Small Stones” en Benjamin team de “Bedrocks”.
Rugbyclub Dwingeloo richt in ditzelfde jaar de “Kans van Hans competitie” op. In
deze competitie krijgen de mini’s de kans om meer wedstrijdervaring op te doen.
En voor het eerst in competitie verband te spelen. In het 1 e jaar wordt deze
competitie meteen gewonnen door de Small Stones.
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Het clubhuis
Ons clubgebouw is geopend op 25
augustus 2001. De bouw van het
clubhuis is volledig gedaan door
leden en andere vrijwilligers.
De bovenverdieping met
balustrade is ingericht als
clubhuis van the Big Stones. De
ovale stamtafel van 2 bij 5 meter
in de vorm van een rugbybal kan
niet over het hoofd gezien worden.
In de kantine kan er tijdens en na de trainingen en wedstrijden door iedereen
worden genoten van de ontspannene sfeer van de vereniging. Hier is de
geschiedenis van de vereniging te zien door alle fotocollages e.d. welke de muren
sieren.

Rood met zwarte kleuren!
Het clublied van de Big Stones is “rood met zwarte kleuren”.
Naast dit nummer zijn er nog vele andere liederen die regelmatig gezongen
worden!

Rood met zwarte kleuren,
En niks kan ons gebeuren!
De Big Stones 5 staan altijd bovenaan
De Big Stones 5 zal nooit verloren gaan
Juichende supporters
Alléén voor Big Stones 5!
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Afsluiting
Met al deze informatie over rugby en de Big Stones kun je beginnen met het
maken van je spreekbeurt!
Je kan natuurlijk nog internet gebruiken om meer informatie te zoeken, of
vraag een trainer of een speler uit het 1e team!
Op www.thebigstones.nl kun je alles te weten komen over de club.
Heel veel succes en vooral plezier met het maken en houden van je spreekbeurt!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op:
www.thebigstones.nl
www.rugby.nl
www.facebook.com/bigstonesrugby
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