
  
 

 

 

Binnenvetter RC The Vets 
Editie november 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 
 

Hallo rugbyvrienden, 

Ik ben nog aan het nagenieten, inclusief bijbehorende spierpijn...  

De jubileumdag was geweldig! Voor mij fantastisch om zoveel Vets bij elkaar te zien 

genieten van een heel goed georganiseerde feestdag. Spelende jeugd op de stormbaan, 

herinneringen ophalen aan de bar en een mooie pot rugby. Gelukkig een dik verdiende 

overwinning van de heren. Met zoveel publiek langs het veld kon het ook bijna niet misgaan.  

Er waren helaas ook een paar minder fijne gebeurtenissen: Het spel moest al na enkele 

minuten tijdelijk stilgelegd worden ivm een vervelende blessure bij Freek van den Eijnde. En 

eerder op de dag moest onze eerste voorzitter en medeoprichter Rolf Zweegers voortijdig 

het feest verlaten na een valpartij eerder op de dag thuis. Op het moment van schrijven is 

Rolf alweer thuis en Freek succesvol geopereerd aan zijn onderbeen.  

Heel veel beterschap aan beide heren en vooral een succesvol herstel aan Freek 

toegewenst! 

Veel plezier met het lezen van deze nieuwe Binnenvetter  

Joost van Traa 

Voorzitter VRC The Vets  

activiteitencommissie: 

Met trots kunnen we al een aantal resultaten bekend maken van acties die gedaan zijn 

afgelopen periode. 

Leden van De Kempen hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de 

deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. 

 

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport! 



  
 

 

 

  

Naam: V'Waardse Rugby Club The Vets 

Bestedingsdoel: Dit besteden we aan trainingsmaterialen  

Bedrag: € 242,79 

En dan is het alweer tijd voor de tussenstand van de grote club 

actie. Vanaf zaterdag 24 september zijn onze jeugdleden 

weer aan de slag om zoveel mogelijk loten te verkopen voor de 

grote club actie 

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       

 

Tussenstand: Verkochte loten:404  (vorig jaar 653, dus zet ‘m op, daar kunnen we best 

overheen toch?) 

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 hopelijk nog een 

actie kunnen opzetten voor de 

jeugdtrips.Maar daarover dus later meer. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen: 

activiteiten@vets.nl  

of Daniëlle  06-37542963 of Nikki 06-40119750.   

mailto:activiteiten@vets.nl


  
 

 

 

Jubileumfeest 22 oktober.  
Ondersteund door prachtig weer hebben we op zaterdag 22 oktober het 40 jarig jubileum van 

rugbyclub The Vets kunnen vieren. Ongeveer 170 feestgangers zijn geteld met leeftijden 

twee jaar tot ruim boven de zeventig. Dus voor alle leeftijden was het feest. 

Aan het begin van de middag startte het feest met een inspirerend praatje van voorzitter 

Joost van Traa. Hij ging kort in op de geschiedenis van The Vets en benadrukte nogmaals 

het belang van een rugbyclub in Valkenswaard. Aan Hans van Dijk reikte Joost het eerste 

exemplaar van het jubileumboek uit. Het is een prachtig boek geworden gemaakt door 

Renske Luijbregts als redacteur en haar zoon Joost als vormgever.  

Bij de jeugd is het dragen van een clubstropdas heel 

populair. Joost gaf zich eindelijk gewonnen en volgde 

grootmoedig deze trend door zelf ook een stropdas 

om te doen. Na Joost nam de wethouder Rens 

Pijnenburg het woord. Hij was samen met zijn 

voorganger Theo Geldens naar het feest gekomen. 

Ook Rens kreeg een stropdas omgeknoopt en hij 

mocht een jubileumboek in ontvangst nemen. Rens 

beloofde om deel te gaan nemen aan de trainingen 

van The Vets. We zullen zien of hij zijn goede 

voornemen zal 

waarmaken.  

Alle feestgangers 

werden vervolgens uitgenodigd om hun sportieve kwaliteiten te 

tonen op de stormbaan. Vooral bij de jeugd was het 

enthousiasme groot om deel te nemen. In een competitie van 

8 teams werd bloedserieus gestreden om de overwinning. Na 

de stormbaanwedstrijd hebben de kinderen nog tot 17.30 uur 

gespeeld op het immense springkussen.  

Ondertussen was de jubileumwedstrijd The Vets / Tantalus 

gestart. Oorspronkelijk hadden we graag tegen The Elephants 

willen spelen omdat The Vets is opgericht door een paar oud spelers van deze 

studentenclub uit Eindhoven en zij de tegenstanders waren in de allereerste wedstrijd. 

Helaas waren The Elephants verhinderd en was het geweldig dat de studenten uit Tilburg 

konden komen. De studenten verzaakten hun sportieve plicht niet en The Vets kwamen als 

duidelijke winnaar uit het duel. 

 

 



  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de wedstrijd werd op traditionele wijze de derde helft gevierd. Met zang en 

bier kwam de stemming er goed in. Het “Why was he born” werd regelmatig` ten behoren 

gebracht. Ondanks soms geheugenprobleempjes waren de veteranen in staat de 

rugbyliederen uit volle borst te zingen samen met de jeugd en senioren.  

  

 

 

 

 

 

Inmiddels had iedereen veel trek in eten gekregen. In 

een lange rij vanaf het clubhuis tot aan de frietkar 

stonden de feestgangers 

geduldig te wachten op friet 

en snacks. Tot ieders 

verbazing waren de twee 

frietbakkers in staat om in 

een hoog tempo iedereen te 

voorzien van een vette hap. Rond half negen kwam een van de 

frietbakkers iedereen nog vriendelijk vragen of ze genoeg hadden 

gehad. Toen alle magen gevuld waren, zijn de frietkarmannen 

weer huiswaarts gekeerd.  



  
 

 

 

Aan het begin van het avondgedeelte is onder 

leiding van Marc Zweegers de loterij gehouden. Met 

spanning stonden de lootjeshouders te wachten op 

de uitslag. Met veel enthousiasme werden de 

prachtige geschenken in ontvangst genomen. Na de 

loterij ging het feest gewoon door. Later op de avond 

werd en weer volop gezongen en bijgepraat. Het is 

niet helemaal duidelijk wanneer de laatste 

feestganger het clubhuis heeft verlaten maar dat 

moet zeker na 3 uur in de nacht zijn geweest. 

Het is heel jammer dat Rolf Zweeger en Freek van den Eijnden het feest niet hebben kunnen 

meemaken. Rolf had in de ochtend in zijn zwembad een flinke val gemaakt en Freek brak bij 

de wedstrijd zijn scheenbeen. Beide mannen moesten naar het ziekenhuis. Hopelijk 

herstellen zij voorspoedig. 

De afgelopen weken is er door de feestcommissie en andere vrijwilligers hard gewerkt. Met 

pijnstillers in zijn lijf heeft Henk Bierens met een tomeloze inzet ervoor gezorgd dat alle 

horeca zaken zoals de bar, de frietkar, de stormbaan etc. perfect waren geregeld. Annerose 

heeft veel organisatorische zaken voor haar rekening genomen en Hans van Dijk heeft de 

contacten met de vereniging onderhouden, Henk de Vrind bracht, samen met Hans, veel 

Vets- en rugbykennis in. Op vrijdag en zaterdag heeft het team, samen met een aantal 

vrijwilligers, hard gewerkt om alles op tijd gereed te krijgen. Ook tijdens het feest hebben 

veel vrijwilligers allerlei taken op zich genomen. Iedereen enorm bedankt, het is fijn om te 

zien dat zoveel mensen zich willen inzetten voor de club. Annerose en Hans hebben ook 

veel tijd gestoken in het verzamelen van materiaal voor het jubileumboek. Achter de 

schermen is er heel veel werk verzet met als resultaat een geweldig feest.  

Nu hebben we een mooi draaiboek om over 10 jaar het 50 jarig jubileum van The Vets te 

kunnen vieren. Maar daarvoor moeten we nog even geduld hebben.  

 

 

Een kleine domper op deze 

feestelijke dag. 
 

Zoals al eerder is gezegd was er een minpunt op deze 

geweldige feestelijke dag en ook daar willen we toch nog 

even bij stilstaan. 

 

We wensen langs deze weg Freek en Rolf veel beterschap 

en hopen dat ze snel weer opgeknapt zijn. 



  
 

 

 

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 organiseerden 

we een grote loterij met vele leuke en mooie prijzen. De trekking heeft plaats gevonden 

tijdens het jubileumfeest op 22 oktober. 

Via de QR code op het lot kan iedereen de te winnen 
prijzen zien. En ook zal de uitslag hier dan op de 
website (via de QR code) te zien zijn. 
 

Doel: 
 
Het doel is dus om zo minimaal € 3000 voor de club op 
te halen. Of we dit gehaald hebben daar wordt nog hard 

op geteld op het moment dat de binnenvetter gemaakt wordt. In de volgende editie zullen we 
zeker de opbrengst nog met jullie delen. 
 
In ieder geval een groot dankjewel voor iedereen die loten heeft verkocht en gekocht! 
 

Merchandise: 
Limited editie Jubileumshirt 
Tijdens het jubileumfeest zagen we steeds meer en meer mensen rondlopen in prachtige 

zwarte ‘vintage style’ jubileumtruien. Heb jij je kans gemist komt ie hierbij gewoon opnieuw 

voorbij. 

Ze zijn op onze website nog te bestellen tot 8 november 2022! 

https://www.vets.nl/limited-editie-jubileumshirt-v-r-c-the-vets/  

https://www.vets.nl/limited-editie-jubileumshirt-v-r-c-the-vets/


  
 

 

 

Senioren  

 

met geborduurde 

logo’s 

maten M - L - 2XL, 3XL 

 

 

Jeugd 

 

met bedrukte logo’s 

maten 2 t/m 14 jaar 

 

  

Jubileumboek 40 jaar Vets 

Heb jij al die mensen zien lopen met dat mooie boek met mat zwarte 

hard cover… Natuurlijk snappen we dat jij deze zelf ook wil hebben…  

 

Het is een prachtig hard-cover boek geworden met foto’s en verhalen 

van de afgelopen 40 jaar. Een mooie herinnering voor in iedere 

boekenkast! 

De verhalen zijn veelal afkomstig van jullie allemaal zelf. Hier en daar door de pen van Betke 

gehaald, voorzien van foto’s jullie zelf maar ook Arie. De jubileumcommissie heeft ook een 

niet geringe bijdrage geleverd net als de velen die ik nu niet noem. Daarna heeft onze 

voorzitter Joost er een professionele 

vormgeving overheen heeft gegooid. Hans van  

Dijk had de verdiende eer het eerste boek in 

ontvangst te nemen, hier hadden we ook graag 

Rolf als onze eerste voorzitter ‘ever’ een plek 

willen geven. Dat liep even anders. 

Vervolgens had het boek gretig aftrek, er waren 

vooraf al 70 besteld! Gelukkig hebben we er 

nog op voorraad en kun je via de site of beter 

nog ‘gewoon aan de bar’ het boek alsnog tot     
 



  
 

 

 

het jouwe laten worden. 

Het boek kost slechts 15 euro en dat voor ruim 100 pagina’s clubhistorie! 

Hoe krijg ik dat boek dan in mijn bezit? 

• Heb je deze vooraf al besteld op de site?  
o Was je op het feest en heb je de bon nog niet ingeleverd?   

→ Alsnog aan de bar je bon ruilen tegen het boek! 
o Heb je geen bon maar wel besteld en betaald:   

→ Afhalen in overleg met Edwin (secretaris@vets.nl / 06-12218379) 

• Niets van dat alles gedaan? 
o Meld je aan de bar en pin of betaal €15 en je krijgt je boek mee! 
o Is dat geen optie bestel hem dan op de site en gebruik de opmerkingen om 

een afspraak te maken.  www.Vets.nl/jubileumboek   

 

Woordje van de jeugd:  
 

Junioren: De eerste fase is bijna ten einde. En het bleek een zware dobber dit keer.  

We zien de groep heel langzaam wat meer samen komen. Maar het is nog even wennen aan 

het nieuwe cluster en aftasten hoe we nu echt een goed team worden.  

Zo gaan we als Vets ook een brainstormsessie doen waarbij we even samen kijken waar we 

nu staan, wat gaat goed en wat kan beter en hoe komen we beter tot elkaar. 

Want samen plezier hebben op het veld daar draait het toch om. 

En daar gaan we voor. 

Zaterdag is er weer een wedstrijd in Boxtel en daar sluiten we Fase 1 dan af. 

                       
 

 

 

mailto:secretaris@vets.nl
http://www.vets.nl/jubileumboek


  
 

 

 

Colts 

De afgelopen periode hebben de Colts twee wedstrijden 

gespeeld tegen de nr 1 en 2 in de poule. Onze colts 

begonnen ijzersterk tegen een heel sterk Tilburg (met 5 

oranje <18 spelers). De druk op Tilburg werd flink werd 

opgevoerd maar na 20 minuten werd het cluster helaas 

overlopen. Met een eindstand van 3-78 deed het team 

het in ieder geval een heel stuk beter dan de eerdere 

tegenstanders van Tilburg. Ook in Middelburg bleek het 

cluster niet opgewassen tegen Oemoemenoe.  

Als team zijn de Colts de afgelopen periode verder 

gegroeid. De sfeer in het team is goed. En de lange 

wedstrijdloze periode waar we nu inzitten hebben we dan ook gebruikt voor een 

teamactiviteit. Na een loodzware clustertraining in Boxtel stond er een uitgebreid 

engels/schots ontbijt klaar. Met een schotse trainer/coach kunnen tenslotte de haggis en 

black pudding niet ontbreken      . De jongens lieten het zich goed smaken! 

Op zaterdag 5 november spelen de Colts thuis in Valkenswaard de laatste 

wedstrijd van deze competitiefase tegen de Black Octowasps. Kick off om 

13:00 uur.  

Ledenwerving (update)    
 Open trainingen; breng een vriend of vriendin mee. 

De open training was vorig seizoen voor de dames een groot succes. Zij doen dit nu iedere 
maand en ook de sessie van 6 Oktober was zeer geanimeerd. 
 
Inmiddels hebben de heren besloten om ook 3 keer in het seizoen een dergelijke “Open 
training” te organiseren. Volgende data zijn hiervoor vastgelegd:  
 
Open trainingen heren: 

• 1 December,  

• 3 Maart, 

• 25 Mei (inclusief BBQ als afsluiting).  
 
Open training vanaf leeftijd 16 jaar. 
 
Denk alvast na wie jij hiervoor gaat uitnodigen. Het hoeft niet persé iemand te zijn die wil 
gaan rugbyen. We willen gewoon een leuke ervaring creëren en anderen kennis laten maken 
met die onbekende sport waar wij zo gek op zijn. We doen dit uiteraard op een manier dat 
iedereen kan deelnemen; dus niet met zwaar lichamelijk contact maar wel met een lekker 
potje contact. 
 
Natuurlijk wel mooi als ons enthousiasme zo aanstekelijk werkt dat er inderdaad nieuwe 
rugbyspelers bij komen. 



  
 

 

 

 
 

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

• 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. 
 

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

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

Benjamin Roos Dekker: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hallo allemaal.  
Ik ben Roos Dekkers, ik ben 8 jaar en ik woon in Westerhoven.  
Sinds een paar maanden speel ik bij de Benjamins van the Vets.  
De trainingen zijn super leuk, vooral nu Isis er is.  
Wedstrijden zijn ook leuk.  
Het toernooi thuis vond ik het leukst, want daar 
mocht ik cupcakes voor bakken.  
Samen met mijn grote zus had ik ze versierd 
met een rugby bal en de v van the Vets.  
Ik lees graag Vooral dikke boeken, die duren 
lekker lang.  
Groeten Roos  

Ik geef de beurt door aan Benjamin Bos. 

 

 



  
 

 

 

Agenda 
 

.  

 

 

24 september -  21 november - 

Grote Club Actie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

