Binnenvetter RC The Vets
Editie oktober 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
Wat fijn om weer een binnenvetter voor ons te hebben liggen.
Er is toch weer een hoop te vertellen.
We wensen jullie dan ook veel leesplezier,
Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien op of rond het veld!
Met ovale groet,
Joost van Traa
Voorzitter VRC The Vets

Woord van de activiteitencommissie:
Met een klein clubje om het object is er hard gewerkt om tijdens het
corso weekend een mooi object neer te zetten en zo bekendheid aan
onze mooie club te geven. De commissie ledenwerving is hierop
aangehaakt door te flyeren tijdens het corsoweekend.
Een succesvolle activiteit waarbij sommigen onder ons toch ook wel
besmet zijn met het corso virus. Die zullen volgend jaar gezellig weer
aansluiten bij de bouwgroep Handen Ineen. Top! Corso maak je
samen en dat hebben we dan toch maar mooi gedaan.
Op de volgende pagina volgt een kleine sfeerimpressie en natuurlijk het eindresultaat.

Speciale dank aan alle Vets, die hebben geholpen. En in het bijzonder Thomas voor zijn
ontwerp, Jef van Erum en Daniëlle voor het vastzetten, afbreken en opruimen van het object.

En dan is het alweer tijd voor de grote club actie. Dit jaar voor
de 50e keer maar liefst.
Vanaf zaterdag 24 september mogen onze jeugdleden weer
aan de slag om zoveel mogelijk loten te verkopen voor de grote
club actie. Een boekje met hun eigen qr code wordt uitgedeeld en
nieuwe boekjes zijn nog te krijgen via de activiteitencommissie.
En je best doen loont want we hebben een mooie prijs voor
degene die dit jaar per categorie de meeste loten heeft verkocht. (tbm, cjc). Dus kom maar
op!
Graag besteden we ook nog even aandacht aan de actie van vorig jaar.
Tycho van Erum was toen top verkoper van de Jeugd. En aangezien hij zo
zijn best heeft gedaan en we nu zien dat hij alweer aan de slag is, vonden we
dat we hem toch alsnog moesten belonen. Dus er is hem een mooie prijs
uitgereikt.

En Tycho is superblij met zijn nieuwe trainingspak.
Natuurlijk is er ook het superlot dat we kunnen verkopen. Een extra uitdaging voor de
verkopers. Ter waarde van 150 euro schroeft dat de score lekker op met 50 loten

Nieuw vanuit de clubactie: De Grote Clubactie Medaille
De ultieme beloning voor de topverkopers van jouw vereniging. Deze medailles ontvang je
als club, na afloop van de actie, gratis om verkopers die 25 loten of meer verkopen in het
zonnetje te zetten.
Maar ook de Kids-verkoopwedstrijd is vernieuwd
We hebben weer een mooi prijzenpakket voor jullie lotenverkopers samengesteld. Wanneer
zij 40 of meer loten verkopen kunnen zij zich aanmelden voor deze wedstrijd en dit jaar heeft
iedereen prijs!
Tot 21 november mogen er loten worden verkocht. Succes allemaal, we hopen de opbrengst
van vorig jaar te kunnen verbreken.
Natuurlijk is de jeugd actief aan de slag met de verkoop van de loten,
maar mocht je nu niemand van de jeugd tegen zijn gekomen en toch
alvast een lot willen kopen?
Via deze QR- code kom je op de pagina van The Vets.

Naast de grote club actie zullen we tegen
het einde van het jaar weer in actie gaan
voor de jeugdtrips.We hopen dat we daar
eindelijk weer eens vorm aan kunnen
geven na 2 jaar corona. Maar daarover
dus later meer.
Voor vragen en/of opmerkingen: activiteiten@vets.nl
of Daniëlle 06-37542963 of Nikki 06-40119750.

Jubileumfeest 22 oktober.

Samen maken we er een mooi feest van!
Zaterdag 22 oktober is het zover. Dan vieren we dat 40 jaar (27 weken en 4 dagen) geleden
The Vets het levenslicht zagen. Het programma begint vorm te krijgen en er wordt hard
gewerkt aan de voorbereidingen. Samen maken we er een mooi feest van.
In de bijdrage zijn 4 consumpties begrepen en onbeperkt frites en snacks van de
friteswagen. Meld je voor 16 oktober aan via deze link: https://www.vets.nl/jubileumfeest/.
Of scan de QR- code die naast de uitnodiging staat. Bestel dan ook meteen je
jubileumboekje mee, het ligt dan tijdens het feest klaar.
Samen maken we er een mooi feest van, ….. maar alleen mėt jouw hulp!
Voor de voorbereidingen en tijdens het feest hebben we hulp nodig want met alleen de
commissie gaan we het niet redden.
Vrijdag 21 oktober en zaterdagochtend 22 oktober voor de voorbereiding van het clubhuis
En ook tijdens het feest kunnen we handjes gebruiken.
Meld je aan via feestcie@vets.nl of bij Henk B., Hans v. Dijk, Henk de V. of Annerose

Grootste loterij tijdens 40 jarig jubileumfeest
op 22 oktober.
OPBRENGST IS VOOR NIEUW CLUBHUIS
Als onderdeel van de fondsenwerving van € 50.000 voor het nieuwe clubhuis organiseren we
een grote loterij met vele leuke en mooie prijzen. De trekking zal plaatsvinden tijdens het
jubileumfeest op 22 oktober.
Er zijn al veel mooie prijzen aangeleverd.

Hoofdprijs is een lang weekend verblijf in een 6 persoons vakantiehuis vlak bij zee in
Walcheren.
- Van Puma en Tommy Hilfiger sokken, ondergoed F1 spullen etc
- 3 schilderijen van Rein Hazelzet
- Merchandise spullen van The
vets zoals , ballen, shirts etc
- 1 doos met 6 flessen goede
wijn
- Tegoedbon Jumbo en een
voedselpakket
- 1 fles zeer goede wodka
- Voetreflexmassage of yogales
- Mooie Vets slippers
- Daarnaast benaderen we nog
onze leveranciers

Doneer prijzen !
Maar we doen een oproep aan iedereen om nog meer prijzen te doneren zoals mooie
spullen die je niet meer nodig hebt, artikelen via je werkgever, waardebon voor diensten
zoals klussen,lessen adviezen, kaartjes voor theater, voetbal, festivals etc.
Prijzen kun je melden bij Mark Zweegers mail@mzweegers.nl 06-5322 3716

Verkoop loten:
Er zijn 20 lotjes in 1 boekje a € 2,50 /lot. We distribueren aan ieder senior Vetslid 1 boekje.
Dat is dus € 50 per boekje. Iedereen kan zo op een makkelijke manier iets bijdragen aan de
club door loten te verkopen aan familie, opa , oma, vrienden, kennissen etc, dan wel zelf te
kopen.

De Jeugd mag natuurlijk ook boekjes verkopen maar
die hebben het al druk met de grote club actie.Ze
kunnen bij hun teammanager vrijblijvend de
lotenboekjes vragen.
De dames hebben als doel om minimaal 10 boekjes te
verkopen.
De senioren hebben als doel om minimaal 30 boekjes
te verkopen.
Overige 600 loten worden verkocht aan Vets veteranen , vrienden en relaties.
Via een QR code op het lot kan iedereen de te winnen prijzen zien.

Doel:
Het doel is dus om zo minimaal € 3000 voor de club op te halen.

Vertrouwenspersoon en Welzijn:
EHBO
Het team EHBO heeft versterking gevonden in Aniek Bos. Aniek is een bekende bij de jeugd
en zal zich inzetten als TBM manager voor komend seizoen. In het dagelijks leven werkt
Aniek als doktersassistente, waardoor zij natuurlijk op de hoogte is van alle laatste
ontwikkelingen op medisch vlak. Dat samengevoegd geeft als de TBM thuis speelt al een
hele fijne invulling op EHBO gebied. Welkom Aniek!
Mocht je nu zelf ook al bekend zijn met een medische achtergrond of interesse hebben om
een cursus te volgen op kosten van The Vets en soms tijd vrij kunt maken tijdens
thuiswedstrijden, toernooien of andere Vets activiteiten, dan zou het fijn zijn als je contact
opneemt met Bas, hij is aanspreekpunt voor de EHBO en bereikbaar onder mailadres
ehbo@vets.nl
Sociaal
Vanuit de commissie welzijn is Melissa bezig om het ledenbestand in kaart te brengen, zodat
we leden op bijzondere momenten in het zonnetje kunnen zetten.
Vertrouwenspersoon
Mocht je als spelend lid, ouder, vrijwilliger, trainer of op andere wijze bij onze prachtige club
betrokken zijn, tegen zaken aanlopen waarvan je denkt; ik weet niet zo goed wat ik daar mee
moet. Neem dan contact op met Claudia, zij is bereikbaar onder gsm 06-54973219 of
vertrouwenspersoon@vets.nl

Ook is zij op de donderdagen tijdens de jeugdtrainingen langs de lijn of rondom het clubhuis
te vinden.
Vrijwilligers
Wat eigenlijk wel het meest belangrijke is om te benoemen en wat veel
te weinig gedaan wordt, dat is een supergroot compliment aan alle
vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de club.
Jullie zijn allemaal toppers!!
De welzijnscommissie.

Woord van de fysio
Wat te doen bij blessures?
Samen met medisch partner Fysiotherapiepraktijk De
Valkenswaardse heeft The Vets een aantal mogelijkheden
om blessures van haar leden snel en vakkundig te laten
onderzoeken en behandelen. Het belangrijkste is dat de
speler/ster zich snel meldt op het sportspreekuur dat De
Valkenswaardse 1 x per week organiseert. Mocht deze vol
zitten is er altijd ruimte om op een ander tijdstip op de
praktijk een afspraak te plannen.
Het sportspreekuur is op iedere dinsdag (uitgezonderd
schoolvakanties) van 19:30 tot 20:00 uur en is gratis voor álle leden en vrijwilligers van The
Vets. Het sportspreekuur vindt plaats in de kantine van The Vets.
Tijdens het sportspreekuur verricht de (kinder)fysiotherapeut een screening. Er wordt
onderzocht wat het probleem is en de speler, trainer en eventueel de ouders krijgen
adviezen m.b.t. de blessure. Als een fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk/gewenst
is zal dit onderdeel zijn van het advies en kan meteen een vervolgafspraak worden gemaakt.
Bij minderjarigen gebeurt dit in overleg met de ouders. Afhankelijk van de ernst en het
beloop van de klacht wordt een keuze gemaakt welk te volgen traject.

Hoe werkt het?
Je hoeft geen afspraak te maken! Je meldt je op dinsdag tussen 19.30 en 20:00uur in de
kantine en je kunt direct bekeken worden. Mocht er al iemand in de verzorgingsruimte zijn

(deur is dicht), dan wacht je in de kantine. Opgelopen blessures op zaterdag en/of zondag,
worden zo op dinsdag meteen bekeken en er kan dus snel actie ondernomen worden.
Je kan ook een afspraak maken. Jij of je ouders-verzorgers sturen een app of sms naar 0651937709 en je afspraak is gemaakt. Vermeld in je app of sms: je naam, team, en het type
blessure.
Mocht je een ander moment in de week een afspraak willen maken, dan kun je altijd contact
opnemen met Fysiotherapiepraktijk De Valkenswaardse via 0651937709 of
info@devalkenswaardse.nl voor een afspraak in de wezelstraat.

Vervolgbehandelingen.
Eventuele vervolgbehandelingen bij de fysio kunnen worden gedeclareerd bij de
zorgverzekeraar. Afhankelijk van de aanvullende verzekering krijgen spelers alles of een
beperkte vergoeding voor de behandelingen. Minderjarigen hebben altijd recht op tenminste
9, en meestal 18 behandelingen (afhankelijk van de aanvullende verzekering van de ouders).

Samenwerking The Vets - Fysiotherapiepraktijk De Valkenswaardse.
Sinds 2018 zijn The Vets en De Valkenswaardse een samenwerking aangegaan. Door deze
samenwerking bieden wij The Vets-leden de mogelijkheid om zo snel mogelijk duidelijkheid
te krijgen over een blessure. Door een goede en snelle begeleiding hopen we dat spelers
sneller hersteld zullen zijn en ze weer lekker hun hobby kunnen uitoefenen. Maak er dus ook
zeker gebruik van.

Woordje van de jeugd:
Het seizoen 2022/2023 is weer van start gegaan en de eerste wedstrijden zijn weer
gespeeld. Weer even aan elkaar wennen in het cluster en elkaar weer vinden, maar er is a
veel progressie geboekt bij alle groepen. Vanuit de jeugd zijn we weer volop aan het werven
voor de TBM en CJC om de doorstroming van de verschillende jeugd categorieën te
warborgen op lange termijn.
Net zoals ieder jaar wil ik benadrukken dat Rugby staat voor respect, teamspirit en
samenwerking. Ook dit jaar willen we hier als club volop aandacht aan besteden dus
bijvoorbeeld bij de CJC ga je naar de wedstrijden in een witte blouse en stropdas, ga je
douchen na de wedstrijden en elkaar positief coachen op en naast het veld. Alleen op deze
manier houden we onze sport en tradities in ere,
Net als altijd zijn we op zoek naar verschillende vrijwilligers op en rond het rugbyveld. Tijdens
de ALV ben ik als Jeugd coördinator afgetreden ivm werk. We zijn op zoek naar een nieuwe
jeugdcoördinator dus als je denkt dat dit iets voor je is geef dat dan door.

Daarnaast zijn we bij de jeugd op zoek naar mensen die kunnen helpen op en rond het veld.
Een van de grote knelpunten is de bar op dinsdag tijdens de CJC trainingen te bemannen
zodat we ouders en ouders van ons cluster hartelijk kunnen blijven ontvangen, Dus een
oproep aan ouders van de CJC om zo nu en dan een keer een bardienst te draaien.
Tevens zijn we altijd op zoek naar leden, oudleden, spelers en ouders die de trainers te
ondersteunen tijdens de trainingen. Mocht je dit kunnen/willen spreek dan iemand van de
trainers aan. Zo kunnen we de taken in de club wat verdelen over meerdere mensen!
We kijken uit naar positieve reacties en naar de groei van de TBM en CJC teams zowel in
aantal als in rugby vaardigheden.
Groeten vanuit de jeugdcommissie
Patrick
jeugd@vets.nl
Junioren:
Ook voor onze junioren is de competitie gestart. Even
wennen weer aan de clusterspelers maar langzaam
maar zeker ontstaat er een team.
De eerste twee wedstrijden helaas verloren maar we
zien wel groei. Dat kan dus alleen maar beter worden.
Wij gaan ervoor! Zaterdag 1 oktober spelen we thuis,
komen jullie kijken? Support is meer dan welkom.
Kick off 12 uur.

Colts:
De kop is er af. Met een mooie groep van 9 colts zijn we na een korte aanloop de competitie
gestart. Wederom in het cluster met Oysters en Ducks. De eerste wedstrijd in Aachen
meteen aan de bak. Het team
liet veel goeds zien en ook dat
het team nog niet altijd als
team speelde. Niet zo gek
natuurlijk na de paar
clustertrainingen die het team
achter de rug had. Maar het
kan snel gaan. In de tweede
wedstrijd werd er al veel meer
als een team gespeeld en
bleek het cluster te sterk voor de colts van RC Delft. Er werd verdiend gewonnen. Een mooie
start van het seizoen.

Ledenwerving (update)
Het Rugbyseizoen is weer begonnen.
De commissie Ledenwerving is razend benieuwd naar de nieuwe aanmeldingen. Jongen,
meisje, dame, heer, ervaren of onervaren.
Allemaal welkom!
Tijdens het bloemencorso en elders zijn flyers uitgedeeld. Met bijzondere dank aan de
vrijwilligers die hier weer een paar uurtjes voor hebben opgeofferd.
Social media en activiteiten van the Vets; Facebook, Instagram, TikTok, etc.
We willen onze herkenbaarheid/zichtbaarheid op social media vergroten.
Rae heeft hiertoe een Online training gevolgd. De training richt zich specifiek op manieren
om Rugby onder de aandacht te brengen. Wanneer je input wilt leveren zoals foto’s of
aankondiging van een volgend event, dan graag doorsturen aan Rae en Anneke.
Open trainingen; breng een vriend of vriendin mee.
De open training was vorig seizoen voor de dames een groot succes. Zij willen dit nu
maandelijks gaan doen. De volgende open training van de dames staat gepland op 6
Oktober.
Inmiddels hebben de heren besloten om ook 3 keer in het seizoen een dergelijke “Open
training” te organiseren. Data zijn nog niet vastgelegd.
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;
Dit is ter ondersteuning van de stagiair, maar juist ook 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:
• Input leveren voor postings op social media (foto’s, verslag, aankondigingen, etc)
• Sfeerfoto’s in te sturen t.b.v. website e.d. via
https://photos.app.goo.gl/T8PzhyHUqHwPcNB67 of thevetsfotos@gmail.com
• Een vriend/vriendin uitnodigen op de open trainingen.
• 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.
• Je aan te melden als vrijwilliger voor begeleiding van enkele clinics op de
basisscholen in Weert (voorjaar 2023); ervaring speelt geen grote rol!
Voor vragen en/of ideeën kun je altijd contact opnemen met de commissie Ledenwerving:
Anneke, Rae, Rens, Bram en Dorre.
Bovendien ben je van harte welkom om dit team te komen versterken

Vets aan het woord:
Graag geven we in de binnenvetter ook het woord aan een lid van de Vets. Dit keer
Benjamin Matz Driessen:
Hallo ik ben Matz Driessen en zit al bijna 3 jaar bij de Vets.
Ik heb voor het eerst rugby gespeelt tijdens een vriendjes dag
– en vond dat zo leuk dat ik meteen lid geworden ben.
Het trainen met mijn TBM vriendjes is altijd leuk. We leren veel
over het spel maar spelen ook leuke spelletjes.
Na de trainingen in het clubhuis ranja drinken is ook erg
gezellig en dan zien we ook
andere teams en leden.
Ook ga ik wel eens kijken naar
de senioren en hoop later ooit
ook zo goed te kunnen rugbyen.
Naast Rugby luister ik graag naar muziek en geef ik samen
met papa pizza-workshops.
Komende weken hebben we veel toernooitjes maar het leukste
is om een toernooi thuis te spelen zoals op 8 oktober – dan
komen er vaak veel mensen van de club, vrienden en familie
kijken.

Ik wil Roos van de Benjamins vragen om voor de volgende binnenvetter een stukje te
schrijven.

Reminder: 1 Oktober Das Oktober Metalfest!
Zondag 1 oktober is Das Oktober Metalfest in het Klokgebouw in Eindhoven. Het zou
geweldig zijn als we met The Vets weer een delegatie kunnen sturen om ook daar weer een
zakcentje bij te verdienen voor de clubkas. Aanmelden kan via onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpL6HRYNHirCg6Ql2rA5v1Dng66Ik1Fp9NCIaEF_VrPXr
xKA/viewform?fbclid=IwAR3CktPXYaoYAgsIdjNVk1kwVOYBbjAFc1OIq0IE6zCohWn4IlutPWBeHT
4
Belangrijk Vermeld Rugbyclub de Vets bij je inschrijving. Dan worden je uren meegeteld
voor de vergoeding aan de club. Ook belangrijk: Laat even aan Anneke Maas (appje naar:
06-50622657) weten als je je aanmeldt. Dan houden we zelf ook een beetje overzicht.

Agenda

.

1 oktober Oktober metalfest

24 september - 21 november Grote Club Actie

22 oktober - Jubileumfeest inclusief grote loterij tbv clubhuis.

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

