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Van:
Secretaris Rugby Club Tilburg <TILBURG@mail.arl-products.nl>
Aan:
Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
Hiermee de 2e Joviale Groet van het Rugbyseizoen 2019-2020. Onderstaand een aantal
zaken welke wij als bestuur graag weer met jullie willen delen. Zoals altijd nodigen wij de
diverse cie’s van harte uit hun mededelingen via deze groet te verspreiden. Artikelen
aanleveren bij de secretaris@rugbyclubtilburg.nl.
Morgenochtend (vrijdagochtend 20 september) begint het WK rugby 2019 met de wedstrijd
Japan - Rusland. De ko is om 12h45 (nl-tijd). In deze nieuwsbrief vindt u informatie waar de
wedstrijden worden uitgezonden. Informatie wanneer er wedstrijden in ons clubhuis te zien
zijn volgt op onze social media. Houd deze in de gaten en veel kijkplezier!.
Met (j)ov(i)ale groet, Jan Scheele,
Voorzitter Rugby Club Tilburg

Rabo Club Support
Wij doen dit jaar wederom mee aan Rabo ClubSupport! En elke stem is geld waard. Kunnen
wij rekenen op die van jou? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport. Rabo-klanten krijgen
bericht van de Rabo-bank zelf. Aangezien iedereen zijn stemmen over drie clubs moet
verdelen is het verstandig afspraken te maken met vrienden en bekenden om mede op
elkaars club te stemmen. De actie begint op 27 september.

VOG
Dit stukje is naar aanleiding van een vraag bij de kick-off van start seizoen mini’s, over de
VOG. Alle kaderleden die met jeugd (is t/m de colts) werken, zijn voorzien van een VOG
verklaring. Elk jaar, zo ook nu, kijken we welke verklaringen ouder zijn dan 3 jaar en welke
nieuwe kaderleden er zijn bijgekomen en een verklaring nodig hebben. We doen dit conform
de richtlijnen van het NOC/NSF. Bij onze vereniging verzorgt Daphne van Elderen deze
werkzaamheden.

Achtergebleven spullen
In de hal van de kantine liggen bergen kleding en rugby-atributen en in de lockerkasten
ernaast in de twee onderste vakjes, oftewel “de laatste van bovenaf bezien” tientallen
schoenen. Op sommige spullen prijken zelfs papiertjes met de naam van de eigenaar erop.
Haal de spullen svp op, want de hal begint te stinken. Over 10 dagen na nu, ruimen we alles
weer op en gaat het in de textielcontainer.

Help jij ons mee loten te verkopen?
De grote clubactie gaat weer van start. Met deze actie proberen we zo veel mogelijk geld op
te halen voor onze mooie rugby club. Onze TBM zal hard gaan werken om zo veel mogelijk
loten te verkopen. Onze Fintan heeft vorig jaar wel 55 loten verkocht! Verkoop jij er dit jaar
meer?
Anders dan andere jaren kunnen we ook jou hulp gebruiken bij het verkopen van de loten.
Houd onze social-media in de gaten en deel het bericht op Facebook, Instagram of
Whatsapp zodat we nog meer loten verkopen!

WK rugby 2019 live op Ziggo Sport Totaal
In 2019 wordt het WK rugby in Nederland alleen live op tv uitgezonden door Ziggo. Alle
wedstrijden zijn live op deze zender te zien. Een deel van deze live-uitzendingen vindt plaats
op hun 'open net' (kanaal 14, dat te bekijken is door iedereen met digitale tv bij Ziggo). Een
deel is echter alleen te zien op de abonneezenders van Ziggo Sport Totaal.

Vrijdag 20 september, start WK rugby Japan - Rusland (12h45)
Zaterdag 21 september start competities CJC
Zondag 22 september start competitie dames
Zondag 29 september SUPER SUNDAY (heren 1 en 2, Dames en Tarantula thuis)
Zaterdag 5 oktober RDD Mini's en Cubs
Zaterdag 5 oktober Schuimparty's (TBM / CJC / Senioren 18+)
Zondag 6 okktober RDD Junioren en Colts
Vrijdag 25 oktober 60e Algemene Leden Vergadering
Zaterdag 2 november Finale WK rugby (10h00)
Van 25 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 Winterstop
Zaterdag 4 januari Nieuwjaarsreceptie

Competitiewedstrijden komende twee weekeinden
Zaterdag 21 september (start) competities CJC
11:00 – 12:30 Oemoemenoe CU 1 - RC Tilburg CU 1
11:00 – 12:30 RC Tovaal CU 1 - CL Vetsburg CU 1
12:15 – 13:45 RC 't Gooi JU 2 - CL Vetsburg JU 1
13:00 – 14:30 CL Gelre JU 1 - RC Tilburg JU 1
14:00 – 15:30 CL Waterweg Warriors CO 1 - CL RCT/Vets CO 1
Zondag 22 september competitie heren en dames (start)
13:00 – 14:30 Bredase RC Dames 1 - RC Tilburg dames 1
14:30 – 16:00 LSRG 1 - RC Tilburg 1
14:30 – 16:00 ORC Black Bulls 1 - CL RCT/Wasps/Wallaby 2
Zaterdag 28 september competitie CJC (ko-tijden onder voorbehoud)
11:00 – 12:30 CL Vetsburg CU 1 - Maastrichtse RC CU 1
11:00 – 12:30 RC Tilburg CU 1 - RRC CU 1
12:00 – 13:30 RC Tilburg JU 1 - CL RCE/Mamba's JU 1
13:00 – 14:30 CL RCT/Vets CO 1 - CL Oysters/Ducks CO 1
Zondag 29 september competie Heren en Dames SUPER SUNDAY (ko-tijden onder
voorbehoud)
12:30 – 14:30 CL RCT/Wasps/Wallaby 2 - RC Octopus 2
12:30 – 14:00 RC Tilburg dames 1 - RC DIOK Dames 1
14:30 – 16:00 RC Tilburg 1 - RC Eindhoven 1
15:00 – 16:30 TSRC Tarantula 1 - RC Betuwe 1

