
  
 

 

 

Binnenvetter RC The Vets 
Editie september 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 
Eindelijk weer rugby. Het geeft me altijd een beetje dubbel gevoel, die zomerstop. Heerlijke 

rust en genieten van de zomer. Maar na een paar weken begint het toch weer te kriebelen 

en verlang ik naar de geur van vers gemaaid gras de eerste stappen op ons mooie veld.  

Tijd voor een nieuw rugbyseizoen! Met ook meteen een vol programma voor alle Vets.  

We hebben natuurlijk niet stilgezeten de afgelopen periode. Zo zijn de trainers zijn in 

voorbereiding en toernooien gepland. De nieuwe wedstrijdshirts zijn in productie. De 

voorbereidingen voor het jubileumfeest, inclusief fraai jubileumboek, zijn in volle gang. Een 

groep dames en heren heeft zich ingezet op Dynamo Metalfest om de clubkas te spekken. 

En er zijn wat organisatorische wijzigingen gemaakt. Daarover horen jullie meer tijdens 

aankomende ALV op vrijdag 16 september. Zorg dat je daar aanwezig bent, zodat je 

helemaal op de hoogte bent van alle belangrijke clubontwikkelingen.  

 

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: 

De vakantie zit er bijna weer op. Na een zeer geslaagde afsluiting van het seizoen kunnen 
we na een periode van rust er hopelijk allemaal weer tegenaan. We hebben in ieder geval 
ideeën genoeg. 

Helaas hebben we aan de samenwerking met de Doeweek geen concrete uitvoering kunnen 
geven daar het nog in de vakantie viel, jammer en zeker gezien dit binnen  de doelgroep van 
potentiële leden valt. Volgend jaar hopelijk meer succes. 

 
Daarintegen zijn we al hard aan het werk met een heel klein clubje om het 

object te laten zien tijdens het corso weekend. Met dit object willen we laten 

zien dat al die rugby mannen en vrouwen  naast sportief ook heel creatief 

kunnen zijn en geweldig kunnen samenwerken. Op vrijdag 9 september 

vanaf het middaguur gaan we van start met het prikken. Daarbij zijn vele 

handen nodig en we rekenen dan ook zeker op een grote animo vanuit 

de club. We gaan door tot vrijdagavond rond de klok van 22 uur. En dan gaan we 

zaterdagmorgen om 9 uur weer van start. Of met ons object of als dit klaar is om de club 

van handen ineen nog te helpen. Zo geven we ook deze samenwerking vorm. 

 

Locatie: Achterzijde van de “Rapelenberg”, Europalaan 22-104. Ventweg langs de 

Europalaan, te bereiken vanuit de Eindhovense weg/Bosstraat. Bij het pand achterom, 

rechterkant via de parkeerplaatsen Haneberg. Daar zie je de tent van Handen Ineen al staan 

en het object staat dan aan de achterzijde pand, door het hekje en dan rechts. 

    
 

Speciale dank aan deze Vets, die hebben geholpen: Familie van Erum, familie Scheffers, 

Thomas Balmer en Familie van Rens. En de Vets die het object op de plaats van 

bestemmingen hebben gebracht (Hans, Bram, Piet, Teun, Daphne, Joost en Danielle) 

Voor vragen en/of opmerkingen: activiteiten@vets.nl  

of Daniëlle  06-37542963 of Nikki 06-40119750.  
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Status nieuwe accommodatie 
30 september 2021 viel het positieve raadsbesluit over de realisatie van onze nieuwe 

accommodatie. Nieuwe kleedkamers in het oude tennispaviljoen en een aanbouw met 

clubkantine direct naast het veld.  

Nu, bijna een jaar verder, is het proces helaas redelijk stuk gelopen. De aanbesteding van de 

gemeente is mislukt. O.a. door stijging van de bouwprijzen en een overspannen markt. Maar 

ook door moeizame ambtelijke processen, waar we als Vets helaas niet omheen kunnen.  

Ook al hebben we dat, om alles op gang proberen te krijgen, wel geprobeerd.  

Er is het afgelopen jaar enorm veel energie gestoken in het uitwerken van de bouwplannen. 

Door de tomeloze inzet van veel Vets (en goede vrienden) zijn de wensen in kaart gebracht, 

de plannen en bestek in detail uitgewerkt. Én de Vets hebben weekenden aan een stuk 

sloopwerk verricht aan het oude TCV paviljoen. Niets dan lof voor de inzet van alle 

betrokkenen! Daar heeft het zeker niet aan gelegen.  

Het staat er momenteel troosteloos bij. Een volledig gestript pand met wat bouwhekken 

eromheen. Klaar om verbouwd te worden. Blijkbaar moeten we nóg meer geduld hebben en 

actie ondernemen om het voor elkaar te krijgen.  

Begin september is er nieuw overleg met de gemeente en verenigings- en stichtingsbestuur. 

Dan zal blijken of de gemeente alsnog kan voldoen aan de gemaakte afspraken of dat we 

onze plannen zullen moeten bijschaven. En welke impact dat zal hebben op onze club. De 

noodzaak voor nieuwe kleedkamers en verduurzaming blijft onverlet hoog. Daarom zullen er 

alles aan doen om de realisatie z.s.m. op gang te krijgen. Tijdens de aankomende ALV op 16 

september hopen we jullie weer een positieve update te kunnen geven.  

Dynamo Metalfest: Bijverdiensten voor de 

Vets! 
20 en 21 augustus was Dynamo Metalfest. Een festival voor liefhebbers van stevige 

deuntjes. Luide gitaren en strakke, snelle drums. Dichtbij huis op de ijsbaan in Eindhoven. 

Ook bij The Vets zijn er diverse metal-liefhebbers en de link was al snel gelegd.  



  
 

 

 

 

 

Namens de Vets heeft een delegatie vrijwilligers geholpen met diverse activiteiten. Met name 

bij de bar om de vele dorstige metalheads te voorzien van drankjes (bier, heel veel bier…). 

Voor verenigingen wordt er door de organisatie een vergoeding beschikbaar gesteld. Door 

het harde (en ook leuke) werk hebben de aanwezige Vets in totaal 750 Euro bij elkaar 

verzameld. Dat is een zeer welkome aanvulling voor de clubkas en het 

fondsenwervingspotje! 

Smaakt naar meer!  

De organisatie heeft aangegeven erg blij te zijn met de hulp van The Vets. Het vinden van 

vrijwilligers is heel lastig tegenwoordig en dat hebben we gemerkt. Het was erg druk aan de 

bar, maar gelukkig wisten de Vets met hun eigen barervaring er een goede draai aan te 

geven. We zijn dan ook zeer welkom om niet alleen volgend jaar, maar ook op andere 

evenementen te komen ondersteunen. Natuurlijk ook weer tegen een vergoeding voor de 

clubkas. Een structurele samenwerking behoort tot de mogelijkheden.  

 

Totale opbrengst: 750 Euro 

Speciale dank aan deze Vets metalheads, die 

hebben geholpen: 

Familie Lempens (Michel, Jolanda, Carry, Eric), 

Steve, Mark, Marline, Rae, Inge, Marnix, Anneke 

en Joost.  

 



  
 

 

 

Ook helpen? 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.    

Vertrouwenspersoon en Welzijn: 
Hoi allemaal, 

Wegens vakantie staan er wat dingen in de parkeerstand, maar voor het nieuwe seizoen 

staan er zeker zaken op de agenda. 

Vertrouwenspersoon 

Vanuit mijn functie als vertrouwenspersoon/ commissie welzijn, wil ik komend seizoen o.a. 

de rookvrije generatie onder de aandacht brengen. Wij als rugbyclub willen natuurlijk een 

goed voorbeeld stellen richting de jeugd en met oog op het nieuwe clubhuis en het 

jubileumjaar zou rookvrij een mooie nieuwe start zijn. 

“Zien roken doet roken” 

 

Ook zullen de gedragsregels komend seizoen onder de aandacht gebracht worden. Want 

een veilig sportklimaat bereiken en houden we door samen te werken. Informatie volgt 

uiteraard nog. 

Graag wil ik jullie vast attenderen op de website van centrum veilige sport Nederland, hierop 

staat veel informatie te vinden, die vaak met filmpjes wordt ondersteund. 

https://centrumveiligesport.nl/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpL6HRYNHirCg6Ql2rA5v1Dng66Ik1Fp9NCIaEF_VrPXrxKA/viewform?fbclid=IwAR3CktPXYaoYAgsIdjNVk1kwVOYBbjAFc1OIq0IE6zCohWn4IlutPWBeHT4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpL6HRYNHirCg6Ql2rA5v1Dng66Ik1Fp9NCIaEF_VrPXrxKA/viewform?fbclid=IwAR3CktPXYaoYAgsIdjNVk1kwVOYBbjAFc1OIq0IE6zCohWn4IlutPWBeHT4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpL6HRYNHirCg6Ql2rA5v1Dng66Ik1Fp9NCIaEF_VrPXrxKA/viewform?fbclid=IwAR3CktPXYaoYAgsIdjNVk1kwVOYBbjAFc1OIq0IE6zCohWn4IlutPWBeHT4
https://centrumveiligesport.nl/


  
 

 

 

Welzijn  

Voor wat betreft de commissie Welzijn konden de commissie leden me op dit moment geen 

update geven. Maar geen zorgen, hier wordt na de zomerstop direct weer op doorgepakt. 

Een klein tipje van de sluier; het hersenschuddingprotocol zal uitvoerig onder de aandacht 

worden gebracht. 

Groetjes Claudia - vertrouwenspersoon Vets 

 

 

Oldstars walking rugby    
 Vorig jaar zijn we in september gestart met de oldstars walking 

rugby competitie om te strijden om de Frans Smits 

wisseltrofee. Om verschillende redenen, onder andere corona, hebben we de competitie niet 

af kunnen maken. We waren gestart me 10 spelers gestart, wat voldoende is om de 

wedstijden te spelen, maar de laatste maanden konden we geen wedstrijden meer spelen 

i.v.m. te weinig spelers.  

We willen de draad toch weer oppakken, als er voldoende spelers zijn, de competitie te laten 

starten op 29 september a.s.  

Frans Smits wisseltrofee 

Op elke laatste donderdag van de maand vallen er punten te behalen. Voor je aanwezigheid 

krijg je 5 punten en voor elke gewonnen wedstrijd 1 punt. Er worden 3 wedstrijden per avond 

gespeeld zodat het maximaal aantal punten per competitieavond 8 punten bedraagt. De 

teams worden per avond willekeurig vastgesteld middels loting. Zoals je aan de 

puntenverdeling kunt zien is je aanwezigheid het allerbelangrijkste en winnen een bijzaak.  

Commitment 

Bij Oldstars walking rugby is er geen fysiek contact, hierdoor kan het gemengd (dames en 

heren) gespeeld worden. En rugby-ervaring is niet noodzakelijk, wel vragen we een 

commitment als je aanmeldt dat je ook aanwezig bent op de laatste donderdag van de 

maand. 

Als jij denkt ik zou graag mee willen strijden op Frans Smits wisseltrofee, meldt dan je aan bij 

Peter Leenders peter.leenders@chello.nl.  

Oldstars walking rugby 
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Nieuw wedstijdshirt    
   

Elk jubileum (dus elk 5 jaar) wordt er nieuw shirt ontworpen zo ook bij het 40-jarig jubileum 

van de Vets. Alleen is er nu voor een andere opzet gekozen en zijn we gaan werken met 

verschillende sponsorpakketten (hoofdsponsor supportsponsor en bordsponsor) met een 

looptijd van 3 jaar. De sponsorcommissie is hiermee aan de slag gegaan en hebben een 

goed resultaat behaald met een opbrengst van ruim € 7500,00 per jaar. Hiervan zijn de 

kosten voor de reclameborden en wedstijdshirt voor alle categorieën al verrekend.  

Welke hoofdsponsors hebben we dan kunnen binnenhalen: 

 

       TBM : Vaccinatieplanner                                     CJC : Wemeco 

                       

 

                Damens : iQ                                           Heren : Het Matrasatelier 

                         

 



  
 

 

 

De hoofdsponsor “eigen Energie” staat op de achterzijde alle wedstijdshirts. 

 

 

Onze supportsponsors: Café De Bel, Harmony Group 

Nederland en Mark One Race and Rally Support pronken op 

de mouwen van het wedstrijdshirt. 

Wij willen alle onze sponsors bedanken dat ze financieel willen 

ondersteunen zodat we ons kader kunnen opleiden en het 

gewenste trainingsmateriaal kunnen aanschaffen. 

 

De Sponsorcommissie. 

 

 

 

Woordje van de jeugd:  
 

Ouderavond aanvang seizoen  
Op dinsdag 13 september van 19.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom op de 
Ouderavond in het VETS Clubhuis.  
Hier wordt u geïnformeerd over het jeugdbeleid van VRC The Vets en wat u en uw kind van 
ons kunt verwachten.  

 

Jeugdcoördinator en trainers en teammanagers Jeugd  
Om alle jeugdactiviteiten in goede banen te leiden heeft The Vets een Jeugdcoördinator, 
Patrick Duis (06-20175631). Hij ondersteunt de teammanagers en onderhoudt o.a. de 
contacten met de andere clubs. De jeugdcoördinator is via email te bereiken op 
jeugd@vets.nl  
 
De trainers van de jeugd zijn:  
TBM  - Michael Bots  
Cubs   - Rens van de Gevel  
Junioren - Joost van Traa  
Colts - Toon Willems en Willem Jan Habraken  
 
Ouders zijn van harte welkom als ondersteuning bij de training en vanuit de club bieden we 
korte trainingen aan via Rugby Nederland. Deze eendaagse cursussen zijn laagdrempelig en 
helpt om rugby beter te begrijpen om actief de kinderen begeleiden.  

Mocht je interesse hebben laat dit dan weten aan jeugd@vets.nl .  



  
 

 

 

 
En de teammanagers met hun contact gegevens zijn:  
TBM - vacature (-)  
tbm@vets.nl  
 
Cubs - Judith Schuurman (06-10737274)  
cubs@vets.nl  
 
Junioren - Joost van Rens (06-48077180)  
junioren@vets.nl  
 
Colts - Annerose Büchel van Steenbergen (06-53777363)  
colts@vets.nl 
 

Er is een document verstuurd waarbij nog meer informatie is gedeeld over de aanvang van 

het seizoen, mochten jullie dit onverhoopt niet hebben ontvangen laat het dan even weten bij 

je teammanager. 

 

  



  
 

 

 

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

mini Tycho van Erum: 

Dank je wel Thomas!  

Mijn naam is Tycho van Erum en ben 10 jaar oud. 

Komend seizoen zal ik beginnen als een mini. En heb er erg 

zin in. Het is leuk om weer mijn rubgy-maatjes te zien! 

Tijdens een vriendjesdag ben ik eens gaan kijken bij deze 

club. Daar voelde ik me zo op mijn plek. Ik kan zijn wie ik 

ben. Het maakt niet uit of je groot of klein bent, dik of dun, 

drukker dan iemand anders [want dat ben ik ook]  Vele 

zullen mijn herkennen aan de jongen met de lange haren 

van de benjamins.  Mijn doel is om mijn haren te gaan 

doneren, zodat er voor iemand een mooie pruik gemaakt 

kan worden.  

Je hebt dat een staart van 30 cm nodig. En ik kan jullie 

alvast verklappen dat me dat is gelukt. Zou je me nu nog 

herkennen met mijn nieuwe look? Deze staat natuurlijk niet 

op deze foto, gewoon omdat ik jullie reactie eigenlijk wil zien 

op mijn nieuwe look.  

Wat ik ook echt leuk vind om te doen is Thomas helpen bij het bouwen, plakken en straks 

ook prikken aan het object wat in het dorp komt te staan namens ons ; The Vets.  

Iedereen heel veel plezier in het nieuwe seizoen en dat we maar vele overwinningen mogen 

maken.  

Groetjes Tycho 

Ik wil Matz van de Benjamins  vragen om voor de volgende binnenvetter een stukje te 

schrijven. 

 

 

. 



  
 

 

 

Agenda 
 

.  

 

 

 

 

2 september – Train de trainer cursus bij de Oysters 

3 september – Bosch Rugbyweekend, 10’s toernooi heren en dames 

3 september – CJC clusterdag bij de Oysters 

9/10 september – Bloemen prikken tbv Corso kunstwerk The Vets 

16 september – Algemene Leden Vergadering 

17 september – TBM toernooi in Valkenswaard 

18 september – Start competitie 

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

