
2009-05-18 00:00:00 
Steller:  Geert Hendriks 
Titel : Verslag Open Militair Kampioenschap Rugby 

Verslag Open Militair Kampioenschap Rugby. 

door adj Geert Hendriks 

 

Afgelopen vrijdag 8 mei was het voor de 11e 

keer dat het Open Militaire Kampioenschap 

Rugby werd gespeeld. De Genie nam, als 

titelverdediger, voor de 10e maal deel aan 

dit festijn. Ook dit jaar werd het toernooi 

gespeeld in het Nationaal Rugby Centrum te 

Amsterdam. 

De 10 deelnemende teams waren: De Genie, De Politie, Rixt Warriors 
(gelegenheidsteam, bestaande uit oud-cadetten), NATO team (NorthCent), KMA-1 

en KMA-2, Old Warriors, De Marine, De Peel (KLU) en 110 B&T. 

Elke wedstrijd in het toernooi duurt twee maal 10 minuten. Een try levert 5 punten 

op en de daarop volgende conversion levert 2 extra punten op. 

De uitslag in de eerste speelronde bepaalt of een teams gaat spelen voor de 

Warriorscup of de Plate. De teams die de eerste wedstrijd met winst afsluiten, 

gaan door voor de Warriorscup / KL kampioenschap en de verliezers spelen om de 

Plate. 

 

De Genie speelde zijn eerste wedstrijd tegen de KMA-2. Na 15 minuten stond op 
het scorebord al een stand van 27- 0 voor de Genie (5x try en 1x conversion). Dit 

werd uiteindelijk ook de eindstand. Door deze glansrijke overwinning op KMA-2 

speelde de Genie ook dit jaar weer om de Warriorscup / KL kampioenschap. 

Ietwat overmoedig geworden stapten we weer de wei in voor de tweede wedstrijd. 

Dit keer werd er gestreden tegen KMA-1. Een spreekwoord zegt: ‘Hoogmoed komt 

voor de val’ en dus moesten we in KMA-1 onze meerdere erkennen. We verloren 

deze wedstrijd nipt: GENIE-KMA-1: 0-14. 

De derde wedstrijd werd gespeeld tegen het NATO-team. Een Engels militair team, 

bestaande uit spelers van NORTHCENT. Uiteraard waren we getergd door het 

verlies tegen KMA-1 en kwamen we wat meer gefocused op het veld. Het werd een 

spannende wedstrijd, waarin het spel behoorlijk op en neer ging. Door een aantal 

briljante acties van ons werd er door de Genie tweemaal gescoord en werd een 

conversie benut. Einduitslag: NATO-GENIE: 0-12. 

KMA-1 verloor van RIXT Warriors, waardoor de kansen voor het KL kampioenschap 

weer open lagen. 

De vierde wedstrijd voor de GENIE was tegen datzelfde RIXT Warriors. Uiterst 

gemotiveerd werd aan deze wedstrijd begonnen. Door behendig en snel spel 

werden de RIXT Warriors meedogenloos afgeserveerd. Einduitslag: GENIE - RIXT 



WARRIORS: 38-0. 

 

DE KMA verloor hun wedstrijd tegen de politie, hetgeen betekende dat - als wij van 

Politie zouden winnen - we KL kampioen en de Cup weer zouden pakken. 

In een thriller van een “finale” verloor de GENIE nipt van de politie. Einduitslag: 

POLITIE - GENIE: 12-0. 

Hierdoor eindigden de GENIE en KMA-1 met een gelijk aantal wedstrijdpunten. In 

het toernooireglement is bepaald dat als twee teams met een gelijk aantal 

wedstrijdpunten zouden eindigen, het onderlinge resultaat de doorslag zou geven. 

Conclusie a contralia: KMA-1 eindigde als tweede en de GENIE als derde. 

Enfin, het was weer een geweldig mooie dag met, bij vlagen van onze kant, 

uitstekend rugby. 

EINDUITSLAG “WARRIORS CUP” 2009 

1. Politie Nederland 

2. KMA 1 (KL-Kampioen) 

3. Regiment Genietroepen 

4. NATO Brunssum 

5. Rixt Warriors 

 

EINDUITSLAG "WARRIORS PLATE" 2009 
1. Old Warriors 

2. Koninklijke Marine 

3. 100 B&T  

4. KMA 2 

5. De Peel 

Ik wil iedereen, die heeft meegespeeld, bedanken voor zijn inzet en in het 

bijzonder sgt-1 Richard Draaijer voor al zijn inspanningen in de voorbereiding. 

Manager Genie Rugbyteam. 

 


