Binnenvetter RC The Vets
Editie juni 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.

Woord van de activiteitencommissie:
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 een kartrekker die mee in overleg wil hoe ons
aandeel er precies uit gaat zien en 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.
Thomas Balmer en Gustaaf Geldens gaan samen een mooi object
ontwerpen dat Rc The Vets vertegenwoordigd in het corsoweekend. Samen
met leden willen we dit ontwerp dan vormgeven. Noteer 10 en 11 september
vast in je agenda want dan is het object te zien in het centrum van Valkenswaard.
En natuurlijk willen we aandacht besteden aan het einde van het seizoen. Traditiegetrouw
doen we dit met “Jong Vets/Oud Vets”. Op zaterdag 18 juni zal er in de middag eerst een
touch-toernooi plaatsvinden. Met
teams van 7 of 8 spelers en 5 in het
veld gaan we de krachten meten.
Familie, vrienden en kinderen,
iedereen kan mee doen.
Daarna zullen de jongeren en de
ouderen zich met elkaar meten in
een sportieve strijd.
En natuurlijk sluiten we het seizoen
af met een barbecue. Volwassenen

15 euro per persoon en kinderen 10 euro per persoon. Vooraf aanmelden is noodzakelijk!
Dus stuur een appje of mail naar ons en doe dit voor 11 juni aanstaande.
Voor vragen en/of opmerkingen: activiteiten@vets.nl
of Daniëlle 06-37542963 of Nikki 06-40119750.

Welzijn:
Hoi allemaal,
Vorige week heb ik de cursus vertrouwenscontactpersoon positief afgesloten en ik heb daar
zeer verfrissende ideeën opgedaan, welke ik dan ook zeker mee wil nemen naar komend
seizoen. Zo zal ik naast het luisteren naar leden die wat willen delen me ook in gaan zetten
op het stukje sociale veiligheid. Dat houdt in dat o.a. de gedragsregels onder loep worden
genomen.
Waarom? Om te zorgen dat pesten, agressie en seksuele intimatie weg blijft bij onze club.
Mocht je tegen dingen aanlopen waardoor jij je even niet prettig voelt op of buiten de club,
weet dan dat ik graag en in vertrouwen naar je wil luisteren. Ook als je twijfelt dat er bij een
ander iets speelt of als je ideeën hebt.
Ik ben te bereiken onder vertrouwenspersoon@vets.nl of gsm 06-54973219. Mocht je dat
spannend vinden weet dan dat je ook altijd centrum veilige sport Nederland anoniem kunt
bellen 0900-2025590
Verklaring Omtrent Gedrag(VOG)
Iedereen moet op onze club in een veilige omgeving kunnen sporten. Voor agressie,
intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag is absoluut geen plaats. Een VOG, ofwel
Verklaring Omtrent Gedrag, kan daarbij helpen. Een VOG is een door de overheid erkend
bewijs van goed gedrag. Een VOG geeft aan dat het verleden van (nieuwe) trainers,
coaches, begeleiders, verzorgers en andere vrijwilligers geen probleem vormt om op een
club actief te zijn. Met een VOG draag je dus bij aan een veilige sportomgeving.
Enige tijd geleden heb ik voor alle vrijwilligers -die actief bij de jeugd betrokken zijn- een
VOG code aangemaakt. Mocht je de VOG nog in je bezit hebben, geef die dan even aan me
af. Dan zorg ik dat die veilig in een map opgeborgen wordt, zo kunnen we ook goed het
overzicht bewaren. Mocht het nog niet gelukt zijn met de code of heb ik jou niet benaderd,
laat het me dan z.s.m. even weten! Dan kunnen we de VOG voor het nieuwe seizoen nog in
orde kunnen maken.
Groetjes Claudia

Ledenwerving (update)
In de afgelopen weken hebben we weer enkele activiteiten gehad in het
kader van de ledenwerving:
Koningsspelen
In samenwerking met RKVV hebben we een ochtendprogramma gedaan voor ca. 140
leerlingen van de basisschool De Belhamel. Namens the Vets waren 4 leden aanwezig
(Carry, Kees, Marnix, Dorre)
Voor basisschool de Grasspriet hebben Anneke en Bent de clinics verzorgd.
Ondanks dat veel kinderen onze sport niet kennen (en soms helemaal niet aan sport doen)
slagen we er steeds in om de groepen echt in gang te krijgen. Een flink aantal deelnemers
doet enthousiast mee en achteraf horen we van de leerkrachten dat de kinderen het prachtig
hebben gevonden. De vrijwilligers die deze clinics verzorgen hebben niet allemaal een grote
ervaring, maar het blijkt dat we met enkele simpele oefeningen al veel effect hebben.
Dus meld je aan als vrijwilliger voor de volgende keren, want je zult er zelf ook veel plezier
aan beleven.
En …. niet onbelangrijk, een enkeling heeft zich al gemeld voor een proeftraining.
Rugbyclinics voor Were Di
De organisatie van deze clinics is in handen van Dirk, die op deze school werkt. Met
ondersteuning van andere leden van the Vets, waaronder ook jeugdleden. Dit is een speciale
doelgroep in de leeftijdsklasse van junioren/colts. Bovendien hebben zij speciaal gekozen
voor een module sport binnen hun opleiding. Deze groep krijgt twee middagen aangeboden
op 23 mei en op 30 mei. Dat onze eigen jeugd hierbij assisteert is een dikke plus, omdat het
gelijk laat zien dat je niet alleen maar groot en zwaar moet zijn om te kunnen rugbyen.
Koningsdag vrijmarkt
Door de inzet van meerdere vrijwilligers konden we een kraam bemannen op de vrijmarkt.
De jeugd kon gooien met een rugbybal (altijd prijs) en we konden kinderen (en ouders)
aanspreken en informeren over onze club. Dit alles onder het motto “Onbekend maakt
onbemind”. Dank aan alle leden die hier weer aan hebben bijgedragen. Als we op deze
manier de inzet kunnen verdelen over meerdere vrijwilligers, dan blijft het leuk.
Vriendinnentraining
De dames van the Vets hebben hard hun best gedaan om zoveel mogelijk meiden uit te
nodigen om mee te doen met de georganiseerde vriendinnentraining. Op 3 mei stonden we
dan ook met 19 meiden “blij in de wei” en na de training zaten er meer vrouwen in het
clubhuis dan mannen. Alle meiden vonden het fantastisch en er is zeker potentie om op deze
manier uit te breiden. We willen er dan ook voor zorgen om dit met enige regelmaat te
organiseren. Dames zijn ook altijd welkom om aan te sluiten bij de reguliere damestraining.
Dus: ken jij nog meiden die het heel graag een keer willen proberen? Probeer ze dan zeker
een keer mee te nemen.
Rugbyclinics 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.

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:
• Zich aan te melden voor de verschillende activiteiten die er nog worden gepland.
• Doe dit samen met een maatje; dat is gelijk gezelliger en stimuleert.
• 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 begeleiding van enkele clinics op de
basisscholen in Weert (voorjaar 2023); ervaring speelt geen grote rol!
• 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. Bovendien ben je van harte welkom om dit team te komen
versterken.

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.

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

Woordje van de cubs:
De competitie is afgelopen maar omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen hebben we
toch nog wat kunnen ballen op een toernooi.
Hierbij een verslag van het Kruikentoernooi 2022.

24 mei zijn we met een bijna compleet team afgereisd naar het kruikentoernooi in het zon
overgoten Tilburg.
Rens, Lars en Max konden, omdat ze zelf moesten spelen er helaas niet bij zijn. Lars was
nog wel naar Tilburg gekomen om het coachstokje over te dragen aan Teun (oud jeugd lid
van de Vets, inmiddels spelend voor De Dukes en NL U17).
Nadat Teun de warming-up voor zijn rekening had genomen werd de opstelling
doorgenomen. We waren er klaar voor om te knallen en de teamspirit zat er goed in
De eerste wedstrijd was tegen Tilburg. Die hadden we helaas een beetje onderschat. De
wedstrijd ging gelijk op maar helaas met een try verschil verloren. 3-2 Tijdens de tweede
wedstrijd tegen de Dukes werden we helaas overlopen. Dit resulteerde in een eindstand van
6 -1 De derde wedstrijd was tegen Breburg. Dit verliep het zelfde als tegen de Dukes maar
dan in ons voordeel. Eindstand 1-7 En de laatste wedstrijd was tegen Breda. Helaas was
toen bij Vets/Ducks, na 4 aaneengesloten wedstrijden, de pijp al leeg. Ondanks dat er de
laatste restjes conditie uitgeperst werden, werden we compleet overlopen. Eindstand 11-0
Als afsluiter iedereen nog een hamburger verorberd om vervolgens heel moe maar toch wel
voldaan naar huis te keren.
Bedankt allemaal en tot de volgende.
Groet Joost

Woordje van de junioren:
Het competitie is afgelopen. Met nog
een toernooi en beachrugby te gaan loopt
het rugbyseizoen ten einde. Voor de
junioren kunnen we heel tevreden
terugkijken op de competitie. Met het
cluster Vets/Ducks werden ze kampioen in
de poule in de Ribbon. En daarom
ondernamen we half mei, op een
zonovergoten zaterdag, de lange reis naar
Groningen om daar de driekamp finale te
spelen voor het landelijke kampioenschap
in de Ribbon. Met slechts 14 spelers
speelden ze de eerste wedstrijd gelijk
tegen Amstelveen. Dat betekende dat winst tegen Groningen nodig was voor het
kampioenschap. Al vrij snel kregen ze vier tries tegen en speelden ze, door een blessure,
nog maar met 13 spelers. Maar onze jongens en meide lieten zich niet kennen. Na een mooi
uitgespeelde actie wisten ze te scoren. Snel daarna volgden nog twee tries en werd het,
zowel op als naast het veld, met een stand van 19-24 nog even heel erg spannend. Met 15
man in het veld wist Groningen helaas in de laatste minuten nog een try te zetten waardoor
de wedstrijd werd beslist. Maar een mooie prestatie van onze junioren waar ze trots op
mogen zijn! Door doelsaldo behaalde ze uiteindelijk een derde plek in de Ribbon.

Vets aan het woord:
Graag geven we in de binnenvetter ook het woord aan een lid van de Vets. Dit keer
Junior Thomas Balmer:
Dank je wel Dylan voor het passen van de bal….euh pen.
Mijn naam is Thomas Balmer en ik ben 16 jaar.
Ik heb net mijn eindexamens op Weredi 3 achter de rug en hoop begin juni te horen of ik
geslaagd ben.
Ik speel inmiddels voor het 6e jaar bij de Vets na eerst enkele jaren te hebben gevoetbald.
Maar rugby is toch echt meer mijn ding en hoop dit nog jaren te blijven doen.
Op het moment van schrijven 2e jaars junior maar na de zomer Colt.
Even over het afgelopen seizoen, wat is was het toch weer heerlijk om
te mogen spelen met supporters. Na een nog moeizame start door
C…. was daar dan eindelijk een volledige competitieronde in de
Ribbon poule. En wat voor één: we zijn eerste geworden van de C
poule en mochten op 14 mei de landelijke finale spelen in Groningen
(tegen Groningen en Amstelveen). Een onvergetelijke dag. We
hebben helaas niet de hoofdprijs mee naar huis gebracht, maar dat
mocht voor ons de pret niet drukken.
Een andere grote hobby van me is de Bloemencorso, al jaren bouw ik
bij Buurtschap Crescendo. Dit jaar is het corso een tweedaags
evenement waarbij op zaterdag objecten in het centrum van
Valkenswaard komen, gemaakt door buurtschappen en verenigingen uit Valkenswaard. Ook
de Vets zullen hieraan deelnemen. Ik ben er trots op dat ik ben gevraagd om het object te
ontwerpen!
Ik wens jullie allemaal een fijne zomer toe en dan na de vakantie weer lekker rugbyen (en
corsobouwen).
Groetjes Thomas
Ik wil Tygo van Erum van de Benjamins vragen om voor de volgende binnenvetter een
stukje te schrijven.

.

Agenda
.

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

