Binnenvetter RC The Vets
Editie december 2021
Heb je een leuk rugbyverhaal, een mooie actiefoto of wil je af en toe een wedstrijdverslagje
schrijven? Meld je dan even bij de redactie via activiteiten@vets.nl.
Verder wensen we jullie veel leesplezier bij deze nieuwe binnenvetter.

Woordje van de voorzitter:
Beste Vets,
Na een succesvolle start van het seizoen staan we nu weer even op een gedeeltelijke pauze.
Weer een nieuwe variant aan maatregelen. Gelukkig zijn er nog mogelijkheden om overdag
(in de weekenden) te sporten. Jeugd, dames en heren kunnen op zaterdag en zondag blijven
trainen. Goed om fit te blijven en fijn voor de teamspirit! Dank aan alle leden voor de flexibele
instelling en medewerking. En vooral ook dank aan alle vrijwilligers die mogelijk maken dat
alles door blijft draaien! Zowel op het veld als op de achtergrond.
We willen graag benadrukken dat The Vets de adviezen en richtlijnen van de rijksoverheid,
gemeente en de Nederlandse Rugbybond volgen, zodat we op een veilige manier kunnen
blijven sporten.
Hopelijk is dit een korte pauze en kunnen we in het nieuwe jaar weer volle bak rugbyen. En
wát voor jaar dat gaat worden. Met de bouw van een nieuw clubhuis én een jubileum
(40jaar)! Een mooi vooruitzicht, maar ook nog veel werk te verzetten. Meer daarover
verderop in deze Binnenvetter.
Voor nu: blijf gezond en hopelijk zien we elkaar snel weer op of rond het rugbyveld!

Met ovale groet,
Joost van Traa - Voorzitter

Update Accommodatie, Fondsenwerving &
Commissies

In een eerdere berichten hebben we jullie op de hoogte gebracht van de plannen voor de
nieuwe accommodatie. Op de achtergrond wordt er hard gewerkt. Gemeente, architect,
bouwteam en Stichting werken aan de details van de bouwplannen. Én er zijn een aantal
nieuwe commissies in het leven geroepen om onze ambities waar te maken. De focus ligt
daarbij op fondsenwerving, ledenwerving, inrichting nieuwe accommodatie en
jubileum/feesten rond de nieuwe accommodatie. Alle aanwezigen op de recente ALV hebben
zich aangemeld bij een van de nieuwe commissies. Waar ga jij The Vets bij ondersteunen?

Fondsenwerving: minimaal 50.000 Euro!
Er is een sponsorcommissie opgericht die, naast de structurele sponsoring, ook de regie
over de fondsenwerving op zich neemt. Het doel is om voor de inrichting en financiering van
de nieuwe accommodatie minimaal 50.000 Euro te werven. Het is de bedoeling dat we
allemaal proberen een steentje bij te dragen. De plannen worden gesmeed en we kunnen
binnenkort een update verwachten over de aanpak en verzonnen acties.
Heb je nog goede ideeën of ben je benieuwd hoe je kunt ondersteunen? Neem dan contact
op met de sponsorcommissie via Peter Leenders (sponsoring@vets.nl).

Commissies en organisatie
Met de aanstelling van de nieuwe commissies wordt het ook tijd om de structuur van de
vereniging onder de loep te nemen. We werken met bestuur op dit moment aan een
overzicht van alle commissies en een manier waarop deze op een logische manier kunnen
samenwerken. Binnenkort volgt een update waarin we dit graag met jullie delen.

Woordje van de jeugdcoördinator:
De jeugd:
Dit jaar zijn we met de jeugd begonnen met het Cluster Vets/Ducks/Oysters. De competitie
via dit cluster loopt erg goed en de Cubs waren eerste geworden in de Poule en de Junioren
en Colts geven sterk weerstand tegen de regio waarin we spelen. Dit jaar hebben de
Junioren zelfs in Duitsland gespeeld... Helaas verloren maar wel afgesloten met braadworst
en Apfelschörle!
De TBM kende een moeizame opstart in de hele regio i.v.m. vele clusters en aantal kleinere
clubs met weinig spelers. Dit is inmiddels beter geworden en de regio’s zijn weer wat
stabieler. Door gebrek aan speeltijd hebben we onderling wat Toernooitjes afgesproken en
komen de kinderen toch aan speeltijd. Naast de reguliere trainingen in Valkenwaard hebben
we ook regelmatig clustertrainingen in Boxtel, Oisterwijk en Valkenswaard.
Met klem zou ik willen vragen om zoveel mogelijk broertjes, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes uit te nodigen om lekker een keer te komen trainen en te kijken of rugby iets
voor ze is. We moeten alles op alles stellen om de groei vanuit de TBM (6-12-jarigen) een
boost te geven zodat we door kunnen groeien met de club.
Voorstellen, tips, initiatieven, echt alles is welkom bij de jeugdcommissie om dit concreet te
maken om de groei te krijgen die we nodig hebben. Hoe meer spelers des te leuker zijn de
trainingen en wedstrijden.
Teammanagers 2021/2022:
Colts:
Edwin Tutelaers
Junioren:
Annerose Büchel van Steenbergen
Cubs:
Joost van Rens
TBM:
Judith Schuurman
Mochten er nog vragen zijn, kun je deze altijd stellen via jeugd@vets.nl of via betrokken
teammanagers: tbm@vets.nl, cubs@vets.nl, junioren@vets.nl, colts@vets.nl.
En natuurlijk kun ons altijd aanspreken op de club!
Met vriendelijke groet, Patrick Duis,
Jeugdcoördinator RC The Vets.

Rugby – een snelle uitleg
Rugby wordt door twee teams van 15 spelers met een ovale bal buiten op een grasveld
gespeeld vanaf september tot en met mei. De speelduur bedraagt 2 maal 40 minuten. In het
filmpje hieronder worden alle belangrijke spelregels, de posities en de
scoringsmogelijkheden uitgelegd om je een goed idee te geven van hoe rugby in elkaar zit.
www.youtube.com/watch?v=dbFzetirITU

Woordje van de TBM manager:
Even voorstellen:
Mijn naam is Judith Schuurman en ik ben de
trotse moeder van Roos en Barrie. Roos en
Barrie zijn vorig jaar in de rugbymaand begonnen
bij the Vets en spelen nu bij de Cubs en Mini’s.
Voor de vakantie werd er gevraagd welke ouders
het leuk zouden vinden om af en toe bij de TBM
te helpen en daar ben ik altijd wel voor in. Alleen
toen besloot Ester begin dit seizoen om te
stoppen als TBM coördinator en werd helpen
eigenlijk coördineren. En ik denk dat ik me nu wel
TBM coördinator mag noemen.
Velen van jullie hebben tijdens de ALV gezien dat
ik daar nog snel tientjeslid voor ben geworden.
Zelf weet ik inhoudelijk niet zo veel van rugby,
maar ik begin het spelletje een beetje door te
krijgen. Bart vertelde me dat rugby voor de
slimmen is en daarom heb ik denk ik heel mijn leven gezaalvoetbald. Aangezien ik niet echt
meer mee kon komen met de jongelui ben ik daar inmiddels mee gestopt en ben ik nu aan
het kanovaren bij VKC, paardrijden en hardlopen. Daarnaast vind ik het heel leuk om
activiteiten te organiseren en hoop ik er voor de TBM, ondanks alle coronamaatregelen, een
leuk jaar van te maken met als één van de hoogtepunten ons eigen TBM toernooi op 4 april
2022. Ik hoor graag wie daar te zijner tijd bij kan helpen en wie de goede taartenbakkers zijn
binnen onze club.
Mocht je vragen, tips of tops hebben dan kan je mij bereiken via tbm@vets.nl.
Groetjes, Judith

Teammanager Cubs:
Wat een geweldige eerste fase hebben we gehad, we zijn met ons clusterteam poulewinnaar
en herfstkampioen van de eerste fase geworden. Er is dan ook keihard door de kids gewerkt.
En wat zijn ze goed gegroeid in het spel.
De clustering met de Oysters en de Ducks is echt een succes. Een team dat er samen voor
gaat. Helaas is nu de competitie stilgelegd maar dat mag de pret niet drukken, er werden
meteen afspraken gemaakt voor gezamenlijke clustertrainingen op zaterdag.
We doen wat WEL kan.

Alvast fijne feestdagen voor iedereen en een gezond en sportief 2022 toegewenst.
Joost, Teammanager Cubs.

Teammanager colts:
Er zijn weer Colts bij The Vets!
Het was alweer enkele jaren geleden dat we vanuit de The Vets daadwerkelijk Colts in
competitieverband hadden spelen. Wie weet nog ooit een geheel team onder de eigen vlag.
Voor nu zijn het er vier, nee vijf! Of eigenlijk zijn het er zes. Dus we hebben vijf Colts-mannen
en één Colts-dame die we met trots en zeker niet onverdienstelijk inzetten bij het damesteam
van The Vets. Vier mannen inzetbaar voor competitie en één die moedig werkt aan zijn
terugkeer vanuit een flinke blessure.
Deze vier zijn stuk voor stuk een welkome aanvulling in het Cluster Oysters/Ducks die al
enkele jaren nauw samenwerken. Nu trekken we ten strijde als Cluster Oysters/Ducks/Vets.
Dat vraagt van eenieder wat tijd om te wennen… We hebben nog even geprobeerd om ook

Tilburg als vierde musketier aan te laten haken… dat bleek letterlijk teveel van het goede. In
goede vrede zijn zij verder gereisd naar elders. We komen ze vast weer ooit tegen! Dat is het
mooie van Rugby.
Inmiddels zijn onze boys een vaste, gewaardeerde en onmisbare waarde voor het
clusterteam. Dat hebben we vooral gemerkt in de weken dat we door pech meerdere
hardnekkige blessures onder ons hadden. We komen er langzaam weer bovenop en je zult
het zelf na Corona weer kunnen zien.
Sportief gezien was het ook wel wat, met knikkende knieën naar de eerste wedstrijden. We
gingen immers op het één na hoogste niveau competitie spelen. En als eerste oefening met
dit team dan maar gelijk even tegen de landelijke kampioen en nummer 2 van afgelopen jaar
(hoi Teun, doe je niet met ons mee?)
De competitie bestaat uit drie blokken, het eerste blok hebben we vooral een team gesmeed
en bleek deze competitie dan ook een maatje te groot. Nu de machine stationair draait, het
beoogde Oysters spel deel van het team wordt zien we dat ook in de resultaten én
spelplezier terugkomen. Het ijzer is gesmeed.

Dan tot slot het proces van volwassen worden. De Colts is echt een brug van jeugdspeler
richting senior. Om die stap wat laagdrempeliger te maken trainen deze mannen iedere
dinsdag en een deel van de donderdagen met de heren mee. Voor beide groepen een
verrijking en erg welkom. De senioren kijken er naar uit om ze definitief in de
zondagcompetitie te mogen laten invloeien. Een verrijking voor alle drie de helften en de
club.
Edwin Tutelaers
Teammanager Colts en Heren1

Verschil tussen een Kakker versus Gentleman
(M/V!)
Een column om de Gentlemans waarden van Rugby te belichten en de rest te kakken te
zetten.
Belangrijkste verschil tussen een kakker en een gentleman is de lucht. Daar waar de
gemiddelde hockeyer 3 uur na de wedstrijd al stinkend huiswaarts fietst is de goed getrainde
rugbyer na de wedstrijd fris gewassen, spik en span in witte blouse met clubstropdas al
zingend aan de bar te vinden.
Het enige vieze wat er dan nog aan te pas komt zijn de
songteksten waarmee hij de tegenstander bedankt voor
weer een fantastische wedstrijddag. Rugby, een
hooligansport played by gentleman! Dat heeft net als de
sport zelf zijn oorsprong in Engeland. Daar voetballen de
welgestelde jongens niet, ze rugbyen. Laat de kakker dan
maar de kakker zijn, wij willen rugbyen! Maar buiten die
lucht, hoe houd je de kakker en de gentlemen dan uit
elkaar?

Onze jeugdleden hebben dat al goed begrepen. Daar zien we de Vets-stropdas veelvuldig
verschijnen, ze zijn daarmee een goed voorbeeld en inspiratie voor onze senior spelers!
Zij hebben deze rugbytraditie duidelijk wat minder goed begrepen. Gelukkig enkele
uitzonderingen hierop die hun rugby-opvoeding veelal elders hebben genoten.
Maar waarom dan?
Wat velen wellicht niet weten is het tenue rond 1870; vlinderstrik met overhemd en
daaroverheen een vest! In het rugby van vandaag de dag is het lastig voor te stellen om de
strik heel te houden! Het wat onpraktische, maar zeer chique tenue heeft later plaats
gemaakt voor de (bij 40+-ers bekende) katoenen polo rugbytrui die je op regenachtige dagen
tot wel vijf kilo regen liet meezeulen over het veld. Nu zijn het de supersterke dry-fit shirtjes…
en als vaste waarde een witte blouse met clubdas voor in de derde helft.
Iedere zelf respecterende rugbyclub heeft een das, dat hoort bij de tradities en is vooral een
uitspatting van clubtrots. Dat hebben we toch ook bij The Vets! Bij wedstrijden worden
stropdassen en ook schildjes soms uitgewisseld, waarna deze als een vaandel een
ceremonieel plekje krijgt in het (nieuwe) clubhuis.

Prima ouwe maar het is nu 2021, kan die das
niet beter naar het museum? Tuurlijk, maar
willen we dat echt? We hebben de luxe te
mogen en kunnen clusteren om onze jeugd
maximaal te laten rugbyen. Tijdens de
wedstrijden hun identiteit en club prachtig in
beeld aan clubbroek en clubsokken met
eender welk teamshirt daar boven. Na de
wedstrijd zijn het de kleurrijke stropdassen
waarmee ze hun clubtrots tonen.
We zijn op weg naar een nieuw clubhuis, we hebben daarbij nu een fantastisch positief
momentum weten te creëren met toekomst én saamhorigheid. Ik denk dat we dat momentum
moeten zien vast te houden en kunnen daar extra kracht bijzetten door onze trots, de
rugbycultuur én de kracht van The Vets uit te stralen. Draag je clubkleding en bij wedstrijden
je clubstropdas met de trots die daar bij hoort! Je bent toch geen kakker maar een troste
rugby gentlemen (dat is nog steeds M/V!).
Dus senioren: steek je KOP in de STROP!
Bekijk alle merchandise producten op: www.vets.nl/merchandise
Van uw reporter ter plaatse

Woordje van de activiteiten commissie
Helaas konden we door corona minder activiteiten organiseren, maar toch zijn wij hard bezig
geweest geld te genereren voor onze club. We zien dat de jeugdgroep groeit en om hier
goed op in te kunnen springen is extra geld nodig: Voor trainingsmaterialen enz. En
daarnaast natuurlijk het nieuwe clubhuis waarbij alle extra inkomsten welkom zijn.
Langs deze weg laten we jullie weten hoe jullie hierbij al hebben geholpen.
Natuurlijk hopen we snel weer een gezellige activiteit te kunnen organiseren waarbij we
elkaar weer even kunnen ontmoeten. Want vooral samen een glaasje ranja of een biertje
drinken hoort er ook zeker bij. Maar wat in het vat zit verzuurt niet…..
Ter info delen we graag met jullie de opbrengst van de volgende acties van
afgelopen periode:
Rabo Clubsupport: € 261,73
Plus spaar voor je club actie € 557,00
Een mooi resultaat, met dank aan iedereen die geholpen heeft.

Bij de grote clubactie is er door de jeugd ook
echt super zijn/haar best gedaan!
De opbrengst is nog niet bekend maar we lijken
hard af te stevenen op het recordbedrag van
vorig jaar.
De opnames vanuit de grote clubactie “wat te
doen met je poen” konden helaas niet doorgaan
wegens corona maar we hopen op een later
moment hier toch nog een mooi item te laten opnemen zodat we dit als promo voor volgend
jaar kunnen gebruiken.
Acties voor de trips, het clubhuis en het jubileum…..Kortom plannen genoeg dus kom maar
op 2022, wij zijn er klaar voor.
Fijne feestdagen, blijf gezond en we hopen snel het glas samen te kunnen heffen!
Voor vragen en/of opmerkingen: activiteiten@vets.nl
of Daniëlle 06-37542963 of Nikki 06-40119750.

Vets aan het woord:
Graag geven we in de binnenvetter ook het woord aan een lid van de Vets. Dit keer
trainer van de cubs, lid van de vroege dagen en spelend in ons seniorenteam:
Rens van de Gevel.
Beste Vets,
Voor vele zal het gevoel hetzelfde geweest zijn, erg blij dat we onze geliefde sport weer
konden beoefenen. Erg blij dat we voor een groot deel konden trainen dit jaar en zochten
naar oplossingen en wat er wel kon.
Hopelijk zal het komende tijd weer soepeler verlopen en kunnen we zorgen dat iedereen er
zich fijn bij voelt.
Dit seizoen voor mijzelf en de cubs: Hier kijk ik met een prettig gevoel terug. Ben erg trots op
de Cubs, gezien ze in de 1e fase bovenin kwamen in de poule en dat voor de eerste keer en
dan ook nog met een nieuwe cluster. Erg mooi hoe de samenwerking verloopt met The
Ducks en Oysters. Er staat een leuk team op het veld en naar mijn weten heeft iedereen het
erg naar z’n zin. Tijdens de 2e fase vind ik het ook zeker netjes gaan, je kunt zien dat er een
stijgende lijn en groei in het team zit.
Dat is ook te danken aan het onderliggende overleg, waarvoor teammanager Joost (van
Rens) bedankt. Ook zeker een woord van dank aan de ouders, bonus ouders en andere
betrokkenen die de cubs helpen.
Het is nog even afwachten wat er komende tijd gaat gebeuren, maar we zullen zoveel
mogelijk bezig blijven. Cubs ik kan jullie inzet zeker terug zien van begin seizoen tot nu toe

en tijdens de grote clubactie. Toen ik zelf ben begonnen als Cub, zijn er dingen voor ons
geregeld en ben blij dat ik nu iets terug kan doen.
Als speler zelf, vind ik het top waar we afgelopen tijd als team mee bezig zijn. Komen steeds
meer mensen bij en er wordt met meer mensen getraind. We blijven lekker ballen en doen
dat waar we in de mogelijkheid toe zijn.
Alles bij elkaar, ben ik erg blij met de mooie stappen die worden gemaakt bij de club en die
nog komen gaan. Natuurlijk is er veel inzet van iedereen nodig, waarvoor alvast bedankt.
Gezien volgend jaar 40e jaar van de club, kijk ik erg uit naar de volgende 40.
Maar gezien wat we al afgelopen tijden voor
elkaar gekregen hebben, heb ik daar alle
vertrouwen in. Zeker ook als we zien wat we
allemaal op het veld hebben staan. Zowat van
elke jeugd groep, Dames, Heren en de Old Stars
hebben we mensen staan en dat is erg mooi om
te zien. Mede dankzij de vele vrijwilligers,
supporters en sponsoren.
Voor iedereen die The Vets lief heeft, wens ik
alvast fijne feestdagen toe en een gelukkig
nieuwjaar.
Zover mogelijk, maak er wat moois van met je
dierbaren om je heen!
Met sportieve groet,Rens

Merchandise:
Vacature:
Wie wil de merchandise van de VETS mee vorm geven en verder uitbreiden. We zoeken
iemand die mee kan denken en de bestellingen kan inventariseren en bestellen.
Hier moeten we denken aan Hoodies, Tassen, wedstrijdkleding maar ook een eigen invulling
is mogelijk. Dus heb je interesse hebben mail dan even jeugd@vets.nl of voorzitter@vets.nl.

Agenda
Nieuwjaarsreceptie: Stond gepland
op 9 januari 16.00- 20.00 uur voor
de jeugd, daarna gaan de senioren
nog even door. Afhankelijk van de
maatregelen.
Nader te plannen: Bingo-avond, we
hopen deze begin 2022 te kunnen houden.

Namens de redactie van de Binnenvetter, het bestuur en alle commissie
leden wensen we iedereen een gezond, sportief 2022!

