
  
 

 

 

Binnenvetter RC The Vets 
Editie maart 2022 

 

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: 

Weer een mooi gevulde Binnenvetter! Met updates over de lopende en aankomende acties 
rond de fondsen- en ledenwerving, het 40-jarig jubileum en meer. 

Langs alle kanten is en wordt er hard gewerkt om onze ambities waar te maken. En daar ben 
ik stiekem best trots op! Het bouwteam heeft de plannen voor de nieuwe accommodatie in 
een bestek gegoten, klaar voor de aanbesteding. De sloopploeg heeft de zware klus bijna 
geklaard. Alle commissies vinden elkaar en rollen hun plannen verder uit. Want... er is nog 
veel te doen. 

We zijn (nog) een vrij kleine club, maar met in verhouding veel trouwe leden, die hun steentje 
bijdragen. Niet alles loopt altijd vlekkeloos, soms is er wat frictie, maar als rugbyers geven 
we support waar nodig en gaan we samen verder vooruit: Gewoon deurdonderen! En nu 
moeten we ook doorpakken. Dus nogmaals een oproep aan alle leden (en dan vooral 
degenen die zich nog niet hebben laten horen...) om te helpen waar je kunt. Ieder op zijn of 
haar eigen manier. In deze Binnenvetter vind je meer over hoe je je steentje kunt bijdragen. 

Dank aan alle vrijwilligers en veel leesplezier! 

 

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! 
Zoals jullie weten gaan we een nieuw clubhuis realiseren op sportpark “Den Dries”. Het 

gebouw van de tennisclub gaan we verbouwen en wordt als casco opgeleverd door de 

gemeente aan V.R.C. The Vets. Dit houdt in dat we op korte termijn geld moeten inzamelen 

om ons nieuwe clubhuis in te richten. Dan moeten we denken aan de keuken, bar, tafels en 

stoelen maar ook aan het schilderen en alle andere inrichtingszaken. We verwachten 

hiervoor € 50.000,00 nodig te hebben. Om het geld bij elkaar te krijgen is er een commissie 

fondswerving aangesteld. Zij hebben de opdracht om de 50k bij elkaar te brengen. Hiervoor 

zullen we ons als gehele club   ( heren, dames, jeugd en veteranen ) in moeten zetten d.m.v. 

acties en donaties. Voor verschillende donaties kun je naar onze website via onderstaande 

QR-code. 

 

We hebben ook nog een aantal acties op stapel staan zoals de flessenactie, 
marktkraampjes, loterij, veiling etc. Maar als jullie nog ideeën hebben, meldt ze 
dan aan. Er zullen in verschillende weekenden marktkraampjes geplaatst 
worden bij supermarkten en evenementen in Valkenswaard. Hiervoor hebben 
we minimaal 10 leden per kraampje nodig om deze te bemannen. Door middel 
van flyers gaan we aandacht vragen voor onze afsluitende flessenactie op 
zaterdag 14 mei. 

Bij de volgende evenementen en acties zal geflyerd worden en worden lege 
flessen ingezameld:  



  
 

 

 

  2 april  TBM toernooi bij The Vets 

10 april  Kwalleballen 

16 april  Marktkraam 

27 april  Koningsdag 

   7 mei  Marktkraam 

 14 mei  Flessen ophalen in groot Valkenswaard 

 

Wilt u ons op een andere manier financieel steunen? Stuur dan een mail naar 

sponsoring@vets.nl  

Woordje van de jeugdcoördinator: 
De jeugd:  

We zitten al weer in de tweede fase die helaas door corona weer in 

het water dreigde te vallen. Gelukkig is sinds 4 weken de competitie 

voor de jeugd weer gestart. De TBM heeft alweer een toernooi erop 

zitten en op 2 april is er een eerste toernooi gepland in Valkenswaard! 

Eindelijk weer eens na bijna 1,5 jaar een TBM toernooi op eigen veld. 

Voor dit toernooi zijn we op zoek naar mensen die willen helpen. 

Mocht je dit leuk vinden geef dit dan door aan tbm@vets.nl. We hopen 

op een mooie dag met veel rugby plezier! 

 

De CJC is weer op stoom in de competitie. De colts spelen in de bowl en doen lekker mee in 

fase 2. De junioren (Ribbon poule C) hebben de eerste wedstrijd helaas verloren maar het 

spel ziet er erg goed uit. Dus daar gaan we de komende tijd veel van zien. De Cubs die 

eindigde als poulewinnaar in fase 1 heeft nu tegenstanders van formaat en houden sterk 

stand en hebben al 2 van de 3 wedstrijden gewonnen. Dus ondanks de niet complete teams 

door corona weten de CJC teams  ze sterk te starten in de tweede fase.  

 

Zoals te lezen is  gaat de jeugd met het huidige cluster (Ducks/Oysters) sterk vooruit en 

heeft de jeugd weer volop ambitie en kracht om dit jaar sterk te eindigen  moor ook om 

vooral plezier hebben met elkaar. We hopen dan ook dat de corona perikelen vanaf nu 

verleden tijd zijn. 

 

En plezier gaan we hebben want over een maand op Zondag 10 april gaan we  lekker 

kwalleballen! Dus vrijhouden die dag! 

 

mailto:sponsoring@vets.nl


  
 

 

 

Mocht je het leuk vinden om iets te doen voor de jeugd zoals trainingen geven, 

scheidsrechter worden of iets ander geef dat den door aan jeugd@vets.nl 

 

De Jeugdcommissie 

 

De jubileumcommissie: 
Van de Feestcommissie 
 
Dit jaar vieren het 40-jarig jubileum van de Vets. En natuurlijk zal er ook de nodige aandacht 
zijn voor de “viermomenten” van de nieuwbouw. Denk dan aan oplevering 
casco/kleedkamer, opening nieuwe clubhuis e.d. Daarover later meer.  Voor nu, noteer 
zaterdag 22 oktober vast in je agenda want dan vieren we het 40-jarig bestaan.  

Maar eerst even voorstellen. De Feestcommissie bestaat uit Hans van Dijk (bestuurslid), 
Henk de Vrind (oud-voorzitter) en Annerose Büchel van Steenbergen (teammanager 
junioren). Momenteel zijn we vooral druk bezig met het samenstellen van het jubileumboek 
(zie oproep hieronder). Ook zijn we dringend op zoek naar leden voor de 
feestcommissie. Dus, wil je helpen met de organisatie en/of voorbereidingen van de 
verschillende festiviteiten spreek dan één van ons aan, bel, app of stuur een mail naar 
feestcie@vets.nl. 

 

Foto’s en anekdotes gezocht voor het jubileumboek 

40 jaar lief en leed bij The Vets in beeld en verhalen, bij een jubileum hoort natuurlijk een 

jubileumboek!  Daarvoor kunnen we jullie hulp goed gebruiken! We zijn op zoek naar foto’s 

en anekdotes. Daarom bij deze de vraag aan alle actieve (jeugd)leden, oudleden, 

tientjesleden en anderen: Mail je mooiste, leukste, gekste, sportiefste Vets-foto’s naar 

feestcie@vets.nl. Het liefst het orginele bestand, in ieder geval in een zo hoog mogelijke 

kwaliteit.  Alles is welkom, actiefoto’s, derde helft, trips, tournooien….etc.  Een leuke 

anekdote erbij is natuurlijk helemaal perfect maar in ieder geval graag een korte beschrijving 

en wie er op de foto te zien is. 

Heb je alleen  een leuke anekdote over rugbyen bij de Vets, een trip, tournooi of iets anders? 

Allemaal van harte welkom in feestcie@vets.nl! Ook als je de foto’s niet digitaal beschikbaar 

hebt. 

Zou fijn zijn als we jullie foto’s en/of verhalen  deze maand nog mogen ontvangen. 

Hartelijke groet, Annerose 

mailto:jeugd@vets.nl
mailto:feestcie@vets.nl
mailto:feestcie@vets.nl
mailto:feestcie@vets.nl


  
 

 

 

Waar zijn ze gebleven? : 
Dit jaar vieren we het veertig jarig bestaan van Valkenswaardse Rugby Club The Vets. Het is 

heel bijzonder dat er nog steeds mensen van het eerste uur lid zijn. Zij zullen natuurlijk een 

prominent plaatsje krijgen in het jubileumboekje. Maar in de afgelopen veertig jaar was het 

ook een komen en gaan van rugyspelers bij de Vets.  

Niet iedereen is in Valkenswaard of omgeving blijven wonen. Ze zijn uitgevlogen naar andere 

dorpen en steden in Nederland maar ook ver daar buiten. 

We zouden ze graag in beeld brengen in het jubileumboekje. Daarom hier wat vragen. Ben 

je of ken je iemand die lid was van de Vets? Geef dan antwoord op deze vragen of stuur dit 

bericht door naar een oud-lid die uit het oog verdwenen is, maar waarschijnlijk niet uit het 

hart. 

1. Wat is je naam? (en evt bijnaam op het veld)  

2. Waar woon je nu? 

3. Speel je nog rugby, zo ja bij welke club? 

4. Wanneer was je lid van de Vets? 

5. Wat was voor jou het hoogtepunt in deze periode? 

6.  Kun je een leuke ervaring delen? 

Stuur je antwoorden graag met foto (een van toen en een van nu) naar de eindredacteur van 

het jubileumboekje; Betke.Luijbregts@gmail.com 

Welzijn: 
Dit groepje zit nog in de startblokken maar wordt onderverdeeld in twee aub groepjes . 

Mentaal en fysiek , als er nog ouders of leden het leuk zouden vinden om hierbij te 

ondersteunen zou zeer welkom zijn.  

Inrichting: 
 

Dit groepje is in tweeën gedeeld , keuken / bar en kantine .  

Voor de keuken is er al veel gratis keuken inbouw apparatuur gedoneerd en mochten we 

deze niet kunnen gebruiken worden ze verkocht .  

De keuken is 30 cm groter gemaakt zodat er meer ruimte is en het idee is om te kijken of we 

de bar in de vorm van een rugby bal kunnen maken .  

De dames zijn bezig geweest om te kijken hoe ze de kantine in kunnen richten en hebben 

hier een moodboard van gemaakt . Ze gaan nog praten met oud-Vets leden om nog meer 

ideeën op te doen .   

We weten pas wat we kunnen en mogen als we duidelijk hebben wat we mogen besteden . 

mailto:Betke.Luijbregts@gmail.com


  
 

 

 

Heeft iemand nog ideeën of tips (qua inrichting of een bedrijf die ons misschien wil 

sponsoren), deze zijn zeer welkom .  

Ledenwerving: 
Een jubileum en een nieuw clubhuis! Wat wil je nog meer? Meer leden!! 
 
Dat is natuurlijk goed voor de contributie-inkomsten en de baromzet, maar toch in de eerste 
plaats om lekker te kunnen rugbyen. Nieuwe aanwas is altijd nodig in alle leeftijdsklassen. 
Daarom richten wij ons op verschillende doelgroepen: 

• De jeugd 

• De oud-leden en/of herintreders met rugbyervaring 

• De spijtoptanten, die altijd al belangstelling hadden, maar de stap nog moeten zetten. 
 
In dit kader worden verschillende acties uitgezet. 
 

• Met de gemeente wordt een initiatief uitgerold om clinics te geven op scholen. 

* Met veel ondersteuning van stagiairs van de sportacademie. 

• Maar ook onder begeleiding van clubleden van the Vets. 

• Daarom zoeken wij leden die enkele keren (onder schooltijd) aanwezig kunnen zijn 

bij     een clinic; om iets te vertellen over de club en de mogelijkheden om gratis 

trainingen te volgen. 

 

• Periode Maart/April 2023 

Samen naar de wedstrijden van de Six Nations kijken op groot scherm.  

We proberen daarmee spijtoptanten/herintreders naar ons toe 

te lokken. 

Dan is het wel belangrijk om ook met meerdere leden van the 

Vets aanwezig te zijn. Op verschillende locaties in V’waard en 

Eindhoven. 

11/12 maart en 19 maart. Details middels de appgroepen. 

Zowel voor onze eigen website als voor social media zijn wij 

op zoek naar goede foto’s (actiefoto’s of sfeerfoto’s). 

• Kijk aub wat je zelf hebt en upload het via 

https://photos.app.goo.gl/T8PzhyHUqHwPcNB67 of stuur in naar 

thevetsfotos@gmail.com  

• We willen eveneens fotosessies organiseren (semiprofessioneel) 

• Verder zoeken we vrijwilligers die zich willen laten interviewen voor een korte 

video op Instagram o.i.d. (Testimonial; waarom ik Rugby speel) 

Iedereen herinnert zich de “Icebucket Challenge” nog wel. 

Wij willen een vergelijkbare #challenged by The Vets opzetten. 

Vanzelfsprekend willen we zoveel mogelijk niet-leden hierin betrekken.  



  
 

 

 

Details volgen nog… 

Uiteraard zullen ook dit jaar de gekende evenementen worden benut voor ledenwerving: 

April Rugbymaand, Koningsdag, Kwalleballen, Braderie enz., enz. 

Voor vragen en/of ideeën kun je altijd contact opnemen met de commissie Ledenwerving: 

Roxanne, Anneke, Paul (vd Laan), Rens, Dorre 

 

Woord van de activiteitencommissie: 

Komend jaar ligt  ook voor ons de focus op alle festiviteiten rondom ons jubileum en het 
nieuwe clubhuis. Maar ook zeker in het zoeken van de verbinding. 
Want een feestje vier je niet alleen! 
 
Naast ons eigen jubileum viert ook het Kwalleballen hun (30-jarig) jubileum. Een mooie 
reden om de samenwerking nieuw leven in te blazen. 
Zo gaan we tijdens het kwalleballen een actievere rol spelen: met diverse teams die 
deelnemen, we leveren scheidsrechters voor die dag, zorgen voor gezamenlijke promotie en 
er is die dag een kraam met merchandise van de Vets. We gaan ons laten zien! 
 
En we zoeken nog deelnemers dus activeer je teamgenoten, clusterpartners of 
tegenstanders en laten we eens tonen waar wij als kleine club goed in zijn en samen een Vet 

feest neerzetten     .  Met op zaterdag voor de senioren The Night before Kwalleballen en op 

zondag het echte kwalfestijn voor jong en oud! 

 Opgeven kan via www.kwalleballen.nl 

 

En dat is niet het enige.  
De Doeweek viert ook hun jubileum. En hoe mooi is het om ook hier onze 
eerdere samenwerking voort te zetten en hier actief een rol te gaan geven 
aan het rugby. Met een sportief aandeel en hopelijk een grootse 
gezamenlijke activiteit zodat heel Dommelen en omgeving (van) ons kan 
horen. Maar hierover in een later stadium meer! 

 

http://www.kwalleballen.nl/


  
 

 

 

Tot slot Gaan we ook deelnemen aan het Bloemencorso dit jaar. Met een 

mooi object willen we laten zien dat al die rugby mannen en vrouwen  naast 

sportief ook heel creatief kunnen zijn en geweldig kunnen samenwerken. 

Ook hierover later meer, maar noteer 10 en 11 september vast in je agenda!  

 
Voor vragen en/of opmerkingen: activiteiten@vets.nl  
of Daniëlle  06-37542963 of Nikki 06-40119750.  

 

Merchandise: 
Per 1 maart zijn we overgestapt naar een nieuwe kleding leverancier - Canterbury. 

 

Canterbury – een echt rugby merk gaat alle training- en 

wedstrijdkleding leveren. 

Het doel van de overstap is om voor de club een aantrekkelijker 

aanbod te hebben met betere kwaliteit, betere pasvormen en met 

minder effort voor de leden. 

Op de website van Canterbury is een clubshop aangemaakt waar je makkelijk je 

trainingskleding met club logo kunt bestellen. https://canterbury.nl/product-

category/clubshops/vets/  

Levering in 1-3 werkdagen. 

Als extra geeft Canterbury een extra club korting van 40% op alle items op hun algemene 

website (nvt op clubartikelen en outlet).  Gebruik hiervoor de actiecode: 40vets22 

Tijdens het TBM toernooi op zaterdag 2 april aanstaande zal Canterbury aanwezig zijn met 

een stand – daar kan de kleding gepast en gekocht worden. 

Ook zal  er in het clubhuis een aantal spullen komen te liggen om te passen. 

 

Canterbury gaat dus ook voor toernooi / wedstrijd shirts onze leverancier zijn – voor 

aanvragen hierover mail naar info@canterbury.nl  

 

Daarnaast gaat er nu gestart worden met het nieuwe ontwerp van de wedstrijd-tenues voor 

het volgende seizoen met ook nieuw club sponsoren. 

Als je hieraan mee wilt werken dan graag melden bij Koen Driessen of Patrick Duis 

  

mailto:activiteiten@vets.nl
https://canterbury.nl/product-category/clubshops/vets/
https://canterbury.nl/product-category/clubshops/vets/
mailto:info@canterbury.nl
https://canterbury.nl/product-category/clubshops/vets/


  
 

 

 

Vets aan het woord: 
Graag geven we in de binnenvetter ook het woord aan een lid van de Vets. Dit keer 

Jeugdlid Gijs van Rens 

Hallo allemaal, 

Ik neem de bal over van Rens van de Gevel mijn trainer om iets 

te vertellen in deze binnenvetter. 

Ik ben Gijs, 14 jaar en zit al 5 jaar bij de Vets. 

Ik speel nu bij de Cubs. 

Ik ben aanvoerder van een team die veel groeit kwaliteit en in 

gezelligheid. 

We spelen samen met de Ducks uit Boxtel en de Oysters uit 

Oisterwijk. Het is een gezellig team en een echte 

vriendengroep geworden. 

 

Mijn rugbyvoorbeeld is mijn broer Teun die ook begonnen is bij de Vets en nu zelfs bij het 

Nederlands Team zit. 

 

De rest van de familie zit ook bij de Vets, niet als speler maar ons pap is onze teammanager 

en ons mam organiseert activiteiten en maakt deze binnenvetter en houdt de website en 

facebook/instagram bij. 

 

Mijn leukste rugbyervaring is dat we dit seizoen kampioen eerste fase zijn geworden. 

 

Hopelijk zie ik je terug langs de lijn, op het veld of bij het kwalleballen. 

Met sportieve groet, 

Gijs 

PS Ik geef de bal door aan Dylan Waterschoot van de Colts om in de volgende binnenvetter 

iets te vertellen.  

 

 

 

. 

  



  
 

 

 

Agenda 
 

.  

 

 

 

11/12 maart en 19 maart  Six Nations wedstrijd op grote schermen  

Volg social media voor waar je terecht kunt. 

 

10 april Kwalleballen. 

 

14 mei flessenactie in heel 

Valkenswaard 

18 juni Family touch en Jong 

Vets/Oud Vets met BBQ. 

10/11 september Bloemencorso 

22 oktober jubileumfeest 

 

 

 

 

 

 Volg ook onze socials: 

www.vets.nl 

https://www.facebook.com/vetsrugby/ 

https://www.facebook.com/rugbyclubthevetsjeugd/ 

https://instagram.com/rugbyclub_the_vets?utm_medium=copy_link  

https://instagram.comrugbyclub_the_vets_dames?utm_medium=copy_link 

 

http://www.vets.nl/
https://www.facebook.com/vetsrugby/
https://www.facebook.com/rugbyclubthevetsjeugd/
https://instagram.com/rugbyclub_the_vets?utm_medium=copy_link
https://instagram.comrugbyclub_the_vets_dames/?utm_medium=copy_link

