
  
 

 

 

Binnenvetter RC The Vets 
Editie april 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. 

Langs alle kanten is en wordt er hard gewerkt om onze ambities waar te maken. En daar ben 
ik stiekem best trots op! 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? 

Fondswerving 50k    
   

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 deze 50k bij elkaar te brengen. 

Hiervoor zullen we ons als gehele club in moeten zetten d.m.v. acties en donaties. Voor 

verschillende donaties kun je naar onze website via onderstaande QR-code. 

 

De afgelopen weken zijn we al actief geweest met onze marktkraam 

op bijvoorbeeld het TBM-toernooi en bij het Kwallenballen. Dit heeft 

al een eerste resultaat opgeleverd, maar we zoeken natuurlijk nog 

veel meer. 

 

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: 

 

27 april Koningsdag (vrijwilligers nodig om in wisseldienst aanwezig te zijn) 

7    mei   Marktkraam (vrijwilligers nodig om in wisseldienst aanwezig te zijn) 

14 mei   Flessen ophalen in groot Valkenswaard (Wat hebben we nodig? 6 leden met 

een auto en aanhanger om alle flessen op te verzamelen. 6 teams van 4-6 

mensen die in de wijken deur tot deur gaan om de flessen daadwerkelijk op te 

halen.) 

Wij hopen op veel hulp – en meld je aub aan bij Bartbons14@gmail.nl als je mee kunt 

helpen.  

Naast deze actie blijven we actief met andere acties waar we jullie snel over gaan informeren 

maar ook zeker hulp bij nodig gaan hebben. 

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

sponsoring@vets.nl 

Met ovale groet,                             

De fonds wervingscommissie             

 

 

 

Woordje van de jeugdcoördinator: 
De jeugd:  

 Afgelopen maand hebben we weer sinds lange tijd een geweldig 

jeugdtoernooi mogen organiseren. Met meer dan 120 kinderen was 

het een (koude) maar zeer geslaagde eerste TBM toernooi van 2022!. 

Graag willen we iedereen bedanken vanuit de TBM die geholpen 

hebben aan deze dag. Een ander hoogtepunt is dat de junioren 

zaterdag 16-4  een zeer belangrijke wedstrijd spelen tegen HRC JU3 

(haagsche rugby club). Met een volledig en zeer gemotiveerd team 

vanuit het cluster Ducks/Vets/Oysters zijn ze er klaar voor om hopelijk 

te winnen en zo kampioen te worden in de Ribbon Poule C. Dus wensen we onze junioren 

veel succes aanstaande Zaterdag! Als ze winnen spelen ze nog een landelijke finale 

waarschijnlijk in Groningen. Dus kom ze aanmoedigen in Boxtel aanstaande zaterdag (Kick-

off om 12:00). Dus hopelijk hebben we een feestje! 
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Naast de reguliere competitie was het ook weer kwalleballen en daar heeft de jeugd een 

leuke dag gehad in de modder. De Cubs waren ongeslagen en de winnaars bij de U14 

poule! Het was goed om te zien dat je jeugd van TBM tot CJC goed vertegenwoordigd was 

en we de VETS weer goed op de kaart gezet hebben op deze zonnige dag. 

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 Op 22 maart, precies 40 jaar nadat de Vets officieel werden 

opgericht, trapte we het jubileumjaar af met een taart met 40 

kaarsjes. Die werden uitgeblazen door Hans van Amelsvoort, een 

van de leden van het eerste uur. 

Op zaterdag 22 oktober gaan we dat vieren! En zo 

langzamerhand beginnen we ook met voorbereidingen daarvoor. 

Heb je zin om mee te helpen? Spreek dan één van ons aan, bel, 

app of stuur een mail naar feestcie@vets.nl. 

Henk (06-13382793), Hans (v. Dijk, 06-82853488), Annerose (06-

53777363) 

Ik & The Vets 

Onder het motto “Ik en de Vets” de uitdaging aan alle Vets om 

een kort filmpje te maken (max 30-60 sec) rond dit thema. Alles 

mag, alles kan, zolang het maar binnen het thema “ik en de Vets” 

past. Dus laat de creatieve sappen stromen. Ter inspiratie heeft Hans al 2 filmpjes gemaakt, 

je vindt ze hier snel op onze socials. 

Stuur je video naar feestcie@vets.nl. Wij maken er dan een mooie compilatie van. 

Jubileumboekje 

Weet jij wie zijn vrouw op het rugbyveld ten huwelijk vroeg? Zo langzamerhand beginnen de 

stukjes en foto’s binnen te komen. En we zijn nog steeds op zoek naar foto’s en verhalen. 

Wat was jouw leukste rugby-ervaring? Heb je nog een leuke anekdote, een “smeuïg” verhaal 

en/of foto? Stuur ze naar de eindredacteur van het jubileumboekje: 

Betke.luijbregts@gmail.com 

 

mailto:jeugd@vets.nl
mailto:feestcie@vets.nl
mailto:feestcie@vets.nl
mailto:Betke.luijbregts@gmail.com


  
 

 

 

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: 
Hallo Vets, 

Zoals jullie ongetwijfeld mee hebben gekregen zijn we bij the Vets niet alleen maar bezig met 

lekker een potje rugby spelen, maar willen we ons op alle vlakken op de kaart zetten. 

Dat betekent dat er in het nieuwe seizoen een welzijnscommissie zal starten. Achter de 

schermen zijn we al aan het werk om deze op te starten en de taken te verdelen. 

De welzijnscommissie zal bestaan uit 4 personen, die zich in zullen zetten op het 

lichamelijke, mentale en sociale gebied. 

Op dit moment zijn dat:  

Bart : fysiotherapie/lichamelijk  

Bas : EHBO/lichamelijk 

Melissa : sociaal/mentaal 

Claudia : vertrouwenspersoon/mentaal 

mailto:Betke.Luijbregts@gmail.com


  
 

 

 

Aan de zijlijn wordt dit alles gevolgd door Mariëlle (Secretaris). 

Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Gezonde groet,  Welzijnscommissie    

Inrichting: 
Helaas hebben we hier nog weinig nieuws te melden:   

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

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

misschien wil sponsoren), deze zijn zeer welkom .  

Ledenwerving (update)    
   

In de afgelopen weken hebben we enkele activiteiten gehad in het kader van de 
ledenwerving: 
 
Samen kijken naar de Six Nations 
Ondanks dat dit vrij last minute geregeld was en daardoor helaas niet alle leden erbij konden 
zijn, hebben we toch wat belangstelling kunnen wekken door een Six Nations wedstrijd uit te 
zenden in de kroeg. We hebben er een nieuw seniorenlid aan overgehouden en ook zijn 
dochter is enthousiast en traint al mee bij de jeugd. We willen in de toekomst gaan kijken hoe 
we met zo’n activiteit een wat groter publiek kunnen bereiken en er een terugkerend 
evenement van kunnen maken. Zo hopen wij in Valkenswaard wat meer in beeld te komen 
als rugbyclub. Wel hebben we daar alle leden bij nodig, zodat we kunnen laten zien wat voor 
een gezellige vereniging wij zijn. 
 
Kwalleballen  
Wij mochten in verband met ons eigen jubileumjaar, maar ook dat van Kwalleballen, 
meeliften op dit uitzonderlijke evenement. 
Er was weer een grote aanwezigheid van Vets-leden, zowel in de vorm van spelers, 
scheidsrechters, supporters, wedstrijdsecretariaat, ledenwerving en fondsenwerving. De 
fondsenwerving kwam goed in beeld dankzij de enorme vraag naar bitjes. Voor de 
ledenwerving hadden wij graag wat meer aanmeldingen gezien. Ook waren er veel 
deelnemers van andere rugbyclubs. Desondanks hebben we ook hier wat mensen aan 
kunnen spreken en zijn er serieus belangstellenden die binnenkort een keertje willen komen 
kijken op onze club. Geen enorme opbrengst, maar wel weer een stapje in de goede richting. 
 
April Rugbymaand is gestart. 
Op verschillende toegangswegen in Valkenswaard zijn banners opgehangen van de April 
Rugbymaand en ook op social media wordt hierover gecommuniceerd. Ook hierbij hebben 
we natuurlijk alle leden nodig om reclame te maken bij familie, vrienden, collega’s, kinderen 
van vrienden, vrienden van kinderen etc. Ondanks de grote focus op de jeugd, zijn 
volwassenen ook meer dan welkom om mee te doen aan de April Rugbymaand! 
 
Rugby clinics op de scholen; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 



  
 

 

 

Met de gemeente zijn afspraken gemaakt voor het houden van clinics in de periode 
februari/maart/april 2023. Dit wordt mogelijk gemaakt met veel ondersteuning van stagiairs 
van de sportacademie, maar ook onder begeleiding van clubleden van the Vets. Wij zoeken 
daarom vrijwilligers die enkele keren (onder schooltijd) aanwezig kunnen zijn bij een clinic; 
om iets te vertellen over onze mooie club en de mogelijkheden om gratis trainingen te 
volgen. 

 
Komende weken zullen we meeliften op evenementen als Koningsdag en braderieën. Ook 
daar hebben we enthousiastelingen nodig die met een kraam/partytent aanwezig zullen zijn 
en op een actieve manier mensen aanspreken, zodra ze maar even belangstelling tonen. 
Het is superbelangrijk dat men ontdekt dat rugby in het algemeen en The Vets in het 
bijzonder zeer laagdrempelig zijn. 
 

Dus hoe kun jij bijdragen aan de ledenwerving? 
Zoals je bij alle bovengenoemde punten hebt gelezen, is jouw eigen bijdrage als lid van the 
Vets enorm belangrijk. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door: 

• de April Rugbymaand te promoten; waar je maar kunt.  

• Sfeerfoto’s in te sturen t.b.v. website e.d. via 
https://photos.app.goo.gl/T8PzhyHUqHwPcNB67 of thevetsfotos@gmail.com 

• Je aan te melden als vrijwilliger voor Koningsdag en/of braderieën. Doe dit samen 
met een maatje; dat is gelijk gezelliger. 

• Je aan te melden als vrijwilliger voor begeleiding van enkele clinics op de scholen 
(voorjaar 2023) 

• Nieuwe gezichten op de club aan te spreken en ze welkom te laten voelen. Een 
beetje extra aandacht en uitleg is echt nodig voor een nieuweling. 
 

Voor vragen en/of ideeën kun je altijd contact opnemen met de commissie Ledenwerving: 
Roxanne, Anneke, Rens, Dorre 

    

Paul v.d. Laan laat weten dat hij geen tijd meer kan vrijmaken en heeft de commissie 

verlaten. Roxanne (en Sylvain) zullen ons deze zomer verlaten. Dus er is zeker plaats voor 

iemand met goede ideeën en de energie om ze ook uit te voeren.   

 

https://photos.app.goo.gl/T8PzhyHUqHwPcNB67
mailto:thevetsfotos@gmail.com


  
 

 

 

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! 
 
Op 10 april was het kwalleballen en wat mogen we trots zijn op ons clubke. Met een 
alternatieve HAKA hebben we iedereen wakker geschut. Na deze opwarming konden de 
wedstrijden beginnnen.  
Het zonnetje werkte goed mee en de sfeer zat er goed in. 
Naast het feit dat we als Vets in grote getalen aanwezig waren stonden zowel van de jeugd 
als van de dames een team in de finale. En ook tijdens de derde helft hebben we ons van 
onze goede kan laten zien. 
 
Ook de andere rugbyclubs waren enthousiast en we hopen dus volgend jaar dit nog breder 
te kunnen neerzetten met een grotere competitie.  
 
Maar we gaan volgend jaar deze samenwerking zeker voortzetten! 

Dank aan de scheidsrechters, bemanning tent, verkoop Vets merchandise en de coaches en 

natuurlijk aan alle deelnemers en aan het publiek. 

Nog een paar plaatjes om te laten zien hoe tof het was! 

 



  
 

 

 

 

De Doeweek viert dit jaar ook hun jubileum. We zouden graag onze 
eerdere samenwerking voortzetten 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.  
Hiervoor zoeken we nog actievelingen die mee willen helpen en 
die op zondag voor de Doeweek en op maandagochtend 
aanwezig kunnen zijn. 
28 en 29 augustus. 

 

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.  

mailto:activiteiten@vets.nl


  
 

 

 

 

Merchandise: 
De website voor het bestellen van Merchandise is live. 

Mocht je nog iets missen en graag in de webshop terug zien 

laat het even weten, er is heel veel mogelijk. 

De vets merchandise weblink is nog niet online helaas. Toch 

is er al wel iets te bestellen: er zijn namelijk nog enkele 

Kwallebal shirt van de Vets te krijgen. 

 

 

 

Canterbury – een echt rugby merk gaat alle training- en wedstrijdkleding leveren. 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 

 

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 

  

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 

Colt Dylan Waterschoot: 

Dankzij de nominatie van Gijs van Rens is het deze keer mijn beurt om een stukje te 
schrijven. 
 
Ik ben Dylan Waterschoot,  
Ik zit als alles goed gaat nog een paar maanden op Were di. En zal dan naar de Rooi 
Pannen in Eindhoven gaan. 
 
Ik speel al rugby bij de Vets vanaf de mini's. 
Mini ben ik ondertussen al lang niet meer.  
Nu speel ik bij de Colts, vanuit de Vets zijn we maar met een klein groepje vertegenwoordigd 
in deze leeftijdscategorie en clusteren we dus met de Ducks en de Oysters zodat we toch 
onze wedstrijden kunnen spelen. Ik kijk er erg naar uit om over 1 seizoen met ons senioren 
team mee te mogen spelen. We trainen al regelmatig met hen mee en dat is erg leerzaam. 
Ook voor hun, je bent immers nooit te oud om te leren. 
 
Bij de Vets voel ik me vanaf het begin al thuis, 
het is echt een gezellige club. 
Ik kijk uit naar het nieuwe clubhuis, en als ik 
dit stukje schrijf is het al bijna weer 
kwalleballen. Dat heb ik ook echt gemist de 
afgelopen jaren.  
 
Hopelijk zien we elkaar daar.  
 
Groetjes Dylan 
 
 
Ik wil Thomas Balmer van de junioren vragen om voor de volgende binnenvetter een 
stukje te schrijven. 

 

 

 

. 

  



  
 

 

 

Agenda 
 

.  

 

 

 

 

 

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

