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De Amstelveense Rugby Club (ARC) speelt 
al decennia een rol van betekenis in het 
Nederlandse rugby. In 2013 vierde de ver-
eniging haar 50-jarige bestaan. In die 50 jaar 
is ARC uitgegroeid tot een van de grootste 
rugbyverenigingen in Nederland, met ruim 400 
geregistreerde leden. ARC onderhoudt een 
fantastische, nieuwe accommodatie aan de 
Sportlaan 25a in Amstelveen. 

ARC wil een rugbyvereniging zijn die heel diverse 
doelgroepen aanspreekt en waar door jongens, 
meisjes, mannen en vrouwen zowel in de breedte 
als op hoog competitief niveau rugby kan worden 
gespeeld. Rugby is echt een sport voor ieder-
een. Of je nu klein, groot, dik of dun bent, het 
maakt niet uit. In rugby is er plek voor iedereen. 
Als je niet bang bent voor een stootje of een 
beetje modder moet je het zeker een keer komen 
uitproberen.

Amstelveense Rugby Club: 
rugby spelen op zijn best

Een van de belangrijkste aandachtspunten bin-
nen rugby is respect. Respect voor jezelf, je me-
despelers, de scheidsrechter en je tegenspelers.
Rugby is een stevige maar ook een uitermate 
faire sport. ARC legt hier heel veel nadruk op.

Bij ARC wordt door de week getraind. In het 
weekend wordt competitie gespeeld. Het rug-
byseizoen loopt van september tot en met april/
mei. Rugby is een wintersport: als het weer het 
toelaat, wordt in de winter gewoon doorgespeeld. 
En ook regen houdt rugby niet tegen. 

Het eerste herenteam van ARC komt uit in de 
Lotto Ereklasse, het hoogste rugbyniveau in 
Nederland. 
Samen met de drie andere herenteams, een 
veteranenteam, een damesteam en een enorme 
jeugdafdeling, staan elke week enkele honderden 
enthousiaste ARC’ers op het veld, begeleid door 
een groot aantal coaches en trainers. 

Jongens en meisjes zijn vanaf 6 jaar van harte 
welkom bij ARC. Onze TBM’s (6 tot en met 12 
jaar) worden alom gerespecteerd. Onze Cubs 
(13 en 14 jaar), Junioren (15 en 16 jaar) en Colts 
(17 en 18 jaar) spelen zeer verdienstelijk in hun 
Cup-poules. 

Van de ruim 160 jeugdleden die ARC nu kent, 
zijn in 2013-2014 elf jongens geselecteerd voor 
verschillende nationale jeugdselecties. Mogelijk-
heden te over dus. 

Studenten en volwassenen zijn ook altijd welkom 
om mee te komen trainen en spelen. Iedereen 
die zich wil inzetten krijgt een gedegen training in 
deze prachtige sport, op zijn of haar eigen 
niveau. 

ARC richt zich ook specifiek op buitenlanders die 
in Amstelveen en omgeving studeren en werken 
en die (opnieuw) rugby willen spelen. Door het 
grote aantal buitenlanders dat lid is van de club, 
is ARC dé internationale rugbyvereniging van Ne-
derland. ARC omvat tenslotte ook een homorug-
byteam. Een duidelijk teken hoe divers ARC als 
rugbyvereniging is. 

Meer informatie over ARC, de locatie, de trainingstijden en de jaarlijkse contributie is te vinden op 
www.arcrugby.nl. 

ARC is natuurlijk ook te vinden op Twitter en Facebook.


