
 
 

 
 

 

RHINOS Rugby Oudenaarde BOUWT! 
 

De RHINOS verhuizen naar een nieuwe locatie met twee terreinen 

en een eigen clubhuis. Op 22 oktober wordt de officiële kick-off van 

dit ambitieuze project gelanceerd! 

 

Steunt u het RHINOS on the MOVE-project al?  

Lees hier hoe u uw steentje kan bijdragen en waarom u dit zou 

doen... Hieronder krijgt u alvast een inkijk in onze plannen. 

 

 

Achteraanzicht (Scheldekant) 

  



Een blik in het verleden 

Het begon destijds met de scholenploeg van het Sint-

Bernarduscollege, waar een bende jonge gasten besloot om tijdens 

de middagpauze een potje rugby te spelen. Voor velen de ideale 

manier om even stoom af te blazen. Het was de basis voor de 

rugbyploeg “RHINOS Rugby Oudenaarde”. Deze mannenploeg 

speelde zijn eerste spel in 2002. De start van een succesvol 

avontuur... 

Hoe we groeiden 

Vandaag omvat de club negen ploegen waaronder ook twee 

damesploegen. De senioren én de dames klommen inmiddels op tot 

de tweede nationale klasse. Niet enkel stegen de ploegen in het 

klassement, ook het ledenaantal is enorm gestegen. Momenteel 

vertegenwoordigen ongeveer 200 spelers de club. De jongste speler 

is 6 jaar jong, terwijl de oudste speler 47 lentes telt. Tijd voor een 

veteranenploeg? 

 

Overwinning binnen? Tijd voor een feestje! 

Waar het schoentje knelt... 

Voor het zover is, zijn er nog een aantal andere prioriteiten. Zo is 

het bijvoorbeeld de hoogste tijd dat de club verhuist naar een 

nieuwe locatie waar plaats is voor twee terreinen en een eigen 

clubhuis. Dit volgt enerzijds uit pure noodzaak, anderzijds uit de 

gemiste voordelen van een eigen stekje.  



Rugby speel je als team: met en  voor je maten 

Op de vraag of een clubhuis noodzakelijk is, kan luidkeels ‘JA’ 

geantwoord worden. Als trouwe supporter zal u ongetwijfeld in de 

wintermaanden de kans grijpen onze matchen mee te pikken van 

achter glas. Of als ouder kan u bij het afzetten van uw zoon of 

dochter nog even doorwerken of wat bijpraten met andere ouders, 

dit bij een warme koffie in het clubhuis.  

Niet onbelangrijk: 

de geconsumeerde 

pintjes betekenen 

vanaf dan ook 

inkomsten voor de 

club die opnieuw 

kunnen geïnvesteerd 

worden. Het geeft u 

alvast een alibi om 

na de wedstrijd even 

te blijven hangen 

;).  

 

Met de bouw van ons eigen clubhuis willen we zorgen voor kwaliteit 

op én naast het veld. Dit is een grote onderneming waarbij we 

hopen op uw steun.  

 

Op 22 oktober organiseren we het kick-off event van ons "RHINOS 

on the MOVE"-project. Vanaf 13u bent u van harte welkom op de 

“oude” terreinen voor de thuiswedstrijd van de White Rhinos. Nadat 

ook de Black Rhinos de clubkleuren hebben verdedigd, vertrekken 

we om 17u in colonne naar de nieuwe terreinen.  

 

 

Het vreugdedansje van de senioren na een overwinning op een thuismatch 



De Oudenaardse gronden zullen daveren, de fietsersbrug zal nog 

nooit zo talrijk bemand zijn als dan: de grote oversteek wordt voor 

het eerst gemaakt. Alle spelers, familieleden, liefjes, vrienden, 

honden, Groot Oudenaardisten, curieuzeneuze mosterdpotten en 

nog verdere afstammelingen zullen er kunnen luisteren naar een 

woordje van de heilige drievuldigheid die de ganse verhuis 

waarmaken: Stad Oudenaarde, Go! en onze eigenste 

rugbyvoorzitter.  

Tegen 18u30 trekken we naar onze toekomstige gebuur, brouwerij 

Liefmans waar u kan genieten van een hapje en een drankje. Als 

investeerder krijgt u waar u recht op heeft en voorzien wij een 

presentatie van de tot-op-dat-moment meest actuele informatie 

omtrent de verhuis. Nadat we ook het “KOOP een STEEN-concept” 

nog eens verduidelijken, kunnen stenen aangekocht worden, als u 

dat nog niet hebt gedaan tenminste…   

En dan, last but not least, le moment suprême, ein-de-lijk dat 

moment waar iedereen naar uitgekeken heeft: de loting van dé 

gouden steen. Alle gelukkige eigenaars van een steen op dat 

moment maken hierop kans! Als jouw lot getrokken wordt, komt 

jouw naam in het goud op de RHINO-Wall! 

Pssssst, wil je al een stapje voor zijn en zeker zijn van jouw steen? 

Koop hem nu al door het formulier in te vullen en aan een speler te 

geven, of simpelweg op www.rugby-oudenaarde.be.  
 

Programma 22 oktober 

Locatie: Rodelos 2 

13u White Rhinos vs BUC  

15u Black Rhinos vs BUC 

17u Vertrek naar nieuwe terreinen 

Locatie: Aalststraat 200 – Brouwerij Liefmans 

17u30 
Welkomstwoord op de nieuwe 

terreinen 

18u30 Voorstelling RHINOS on the MOVE 

19u30 Koop jouw steen! 

20u30 Loting van de gouden steen 



Wenst u ons te steunen? 

KOOP dan snel jouw STEEN! 

1) Als particulier 

Wat houdt die befaamde “KOOP een STEEN-actie” in? Heel simpel: 

in ruil voor een gift van €100 wordt uw naam als investeerder 

vereeuwigd in het nieuwe clubhuis. Per symbolische steen 

reserveren wij een plaatsje voor uw (bij)naam in onze houten 

RHINO-Wall. 

Bovendien krijgt u per steen ieder jaar op uw verjaardag een gratis 

pintje in het clubhuis. Beschouw het als een soort van 

interestbetaling in natura. Dé investering van het moment! 

Een RHINO-Wall? Wat wordt dat voor iets?  

De RHINO-Wall is een neushoorn die we opvullen met namen. Bij 

één steen hoort één naam. De neushoorn zelf is zwart, waarna de 

namen ingekleurd worden in roze of wit.  

De RHINO-Wall wordt minstens 6m².  Met andere woorden  

dé blikvanger van ons clubhuis. En daar mag jouw naam natuurlijk 

niet in ontbreken! Kies dus een originele (bij)naam en vraag jouw 

steen aan.  

 
Een voorbeeld van hoe de Rhino-Wall er zal uitzien, met testnamen 



Waar kan ik mijn steen bestellen? 

Jouw (symbolische) steen kan je op vele manieren bestellen: 

1. Vraag een formulier aan bij een van onze spelers, of 

2. Vul het formulier in op de homepage van de rugbysite 

www.rugby-oudenaarde.be  

Vervolgens maak je een overschrijving van €100 (per steen) naar 

BE54 0689 0615 1997, met de vermelding: “GIFT + voor-en 

achternaam”. Bij ontvangst van de betaling, wordt een 

eigendomsbewijs opgestuurd. 

Voorwaarden: 

 Jouw (bij)naam bevat geen spaties.  

 

Stel dat je een veel voorkomende naam hebt, kan je ook 

simpelweg jouw voornaam combineren met de eerste letter 

van jouw achternaam. Tom Bronckaert kan “TomB” worden.  

 

 Max. 15 karakters, uitzonderingen mits toestemming.  

 Geen symbolen 

2) Als zaakvoerder/ondernemer 

Ook als zaakvoerder kan u een steentje bijdragen aan de bouw van 

ons clubhuis. Het principe blijft hetzelfde: in ruil voor een bijdrage 

van €100 (excl. BTW) per symbolische steen, reserveren wij een 

plaatsje voor uw onderneming in het clubhuis.  

Voor minstens twee jaar komt de naam en/of het logo van de 

onderneming aan de ingang van het clubhuis in stickervorm. U 

ontvangt bovendien een factuur voor publiciteit, welke in te brengen 

is in de boekhouding. Tot slot heeft u als zaakvoerder ook recht op 

uw jaarlijks pintje op uw verjaardag!  

Voor het bestellen van uw steen volgt u dezelfde procedure als voor 

de particulieren. Wij maken voor u een factuur op waarna u verdere 

instructies ontvangt.  

RHINOS Rugby Oudenaarde dankt u! 

http://www.rugby-oudenaarde.be/


Steun RHINOS RUGBY OUDENAARDE & KOOP een STEEN  

1) Vul dit formulier in bij aankoop van een steen en bezorg het aan één van de 
spelers 

2) Particulieren: stort €100 op BE54 0689 0615 1997 met vermelding: “GIFT + 
voor- en achternaam”  

3) Bedrijven: uw factuur en verdere instructies worden verzonden 

4) Ontvang uw eigendomscertificaat en wordt investeerder van het clubhuis 

5) Doe een vreugdedansje! 

Let’s get personal :) 

Voornaam + Naam ____________________________________ 

Telefoonnummer ____________________________________ 

E-mailadres ____________________________________ 

Optioneel: 

Bedrijfsnaam ____________________________________ 

BTW-nummer ____________________________________ 

Bedrijfsadres ____________________________________ 

 ____________________________________ 

Contactpersoon bedrijf ____________________________________ 

Alles over JOUW steen/stenen  

Ik wil zoveel stenen kopen: ____________________________________ 

Mijn orginele bijnaam die op de  

RHINOS-Wall moet komen is*: ____________________________________ 

* Gelieve met volgende voorwaarden rekening te houden bij het kiezen van de naam: 

1) Jouw (bij) naam bevat geen spaties  

2) Maximaal 15 karakters, uitzonderingen mits toestemming 

3) Geen symbolen 

Proficiat met uw aankoop! 

De volledige club is u zeer dankbaar voor uw steun! 


