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Van:

Aan:

Secretaris Rugby Club Tilburg <TILBURG@mail.arl-products.nl>

Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, 
Hiermee de 8e Joviale Groet, van het Rugbyseizoen 2018-2019. Onderstaand een aantal 
zaken, welke wij als bestuur graag weer met jullie willen delen. Als altijd, nodigen we de 
diverse cie’s van harte uit hun mededelingen via deze groet te verspreiden. Artikelen 
aanleveren bij de secretaris@rugbyclubtilburg.nl.

Ik zie jullie graag in groten getale op de 59e Algemene Leden Vergadering aanstaande 
vrijdag 24 mei!

 Met (j)ov(i)ale groet, Jan Scheele, Voorzitter Rugby Club Tilburg

Voorval met cliënten Amarant 
Omdat er toch veel leden vragen hebben over het voorval 15 april op en rond de club waar 
cliënten van Amarant (jonge 12- 13 jaar) spelers lastig vielen, willen wij hierbij aangeven wat 
er verder gebeurt is na dit voorval.

Het voorval zelf: 15 april 2019 waren er 8 jonge spelertjes in hun vrije tijd een balletje aan 
het gooien op het veld. Omdat dit op een maandag was waren er verder geen leden op de 
club. Drie passerende cliënten van Amarant begonnen opmerkingen te maken en onder 
andere tegen de fietsen van de jeugdleden te schoppen. De jeugdleden hebben goed 
gehandeld door afstand te nemen en één van de jeugdleden heeft zijn ouders gebeld. De 
gebelde vader en moeder zijn gelijk naar de club gereden. Onder tussen hebben de 
jeugdleden een passerende fietser aangesproken. Deze fietser heeft gelijk de politie gebeld. 
Deze, naar achteraf bleek, medewerker van Amarant, heeft de drie cliënten van Amarant 
aangesproken. Dit moest hij bekopen met vuistslagen en schoppen. De al gearriveerde 
vader is deze man te hulp geschoten. Daarna heeft de gewaarschuwde politie de daders 
opgepakt en ingesloten.

Als bestuur hebben wij contact opgenomen met de ouders van de jeugdspelers die 
betrokken waren en hebben wij contact gehad met politie. Eerst zodat de jeugdleden een 
getuigenis konden afleggen. Dit bleek een dag later niet meer nodig omdat de daders 
bekenden.



De woensdag na het incident zijn er twee (wijk)agenten op de club langs geweest waar ook 
de ouders waren en de betrokken jeugdleden. Er konden vragen gesteld worden en een en 
ander door de politie uitgelegd.

De week daarop hebben wij de zorgmanager en een psycholoog van de Amarant om uitleg 
gevraagd op de club. Ook daar waren enkele ouders bij aanwezig. Amarant heeft daar 
aangegeven dat ze er alles aan zullen doen om een voorval zoals deze te voorkomen.

Als er iemand vragen heeft over dit incident of andere op- of aanmerkingen dan kan je dat 
altijd aan het bestuur vragen.
Jan Scheele

Eerste hulp bij Rugby. 
Blessures zijn helaas onderdeel van (contact)sport. Het verzorgen van adequate eerste hulp 
verhoogd de veiligheid van de sporter en kan eventueel erger voorkomen. De "Eerste Hulp 
Bij Rugby” opleiding van World Rugby heeft als doel de deelnemers op te leiden in 
basisvaardigheden op het gebied van eerste hulp. De opleiding richt zich op rugby 
specifieke blessures die veel voorkomen.

De opleiding kan voor maximaal 12 personen op onze club gegeven worden. De datum staat 
nog niet vast maar de planning is eind augustus ( op een zaterdag, net na de vakantie, voor 
de competitie). De cursus bestaat uit twee delen; één deel is online ter voorbereiding van de 
cursusdag, het tweede deel in op de club ( bij voldoende deelnemers) en duurt totaal 9 uur. 
Het is dus een volle dag waar o.a. het volgende besproken wordt: reanimatie (ook praktijk 
les), hersenschuddingen, nekletsel, spierblessures etc.

Vanwege de volle dag is het wel zaak dat de online cursus gevolgd is!  De kosten worden 
door de club betaald. Deze cursus is voor alle leden. Je kan je opgeven tot en met 31 mei 
via voorzitter@rugbyclubtilburg.nl.  Maximaal 12 personen; dus te laat is te laat!!



Het einde van het seizoen nadert snel. De NRB maakt per 01 Juli de balans op en geeft dan 
al de spelerskaarten uit voor het nieuwe seizoen op basis van inschrijving en leeftijd. Op dat 
moment dient RCT ook de bondcontributie af te dragen per spelend lid. Wij willen dan ook 
alle leden, ouders verzorgers etc eventuele wijzigingen in lidmaatschap, dispensatie maar 
ook adreswijzigingen door te geven aan ledenadministratie@rugbyclubtilburg.nl

Vrijwilligersfeest geslaagd 
De teller is blijven steken op 82 bevestigde deelnemers voor de BBQ. 100 van de 140 
vrijwilligers hadden gereageerd. We willen hier nogmaals al onze vrijwiliggers hartelijk dank 
zeggen voor hun bijdrage aan onze vereniging. 

Kruikentoernooien en Eindeseizoensfeest 
De competies zijn inmiddels gespeeld, trips zijn in volle gang en er worden nog diverse 
toernooien gespeeld. Hoogtepunt hierin zijn natuurlijk onze eigen kruikentoernooien op 
donderdag 30 mei (senioren), vrijdag 31 mei (scholen), zaterdag 1 juni (TBM) en zondag 2 
juni (CJC).

Het seizoen sluiten we gezamelijk af op ZATERDAG 15 juni. Een uitnoging hiervoor met het 
programma volgt later.

Vrijdag 24 mei: 59e ALV

Zaterdag/zondag 25/26 mei: TB-trip

Woensdag 29 Mei: Vecozo BBQ

KRUIKENTOERNOOIEN:             

Donderdag 30 mei Senioren

Vrijdag 31 mei Scholieren

Zaterdag 1 juni TBM

Zondag 2 juni CJC



Donderdag 6 juni: het sporttoernooi van ETZ

Vrijdag t/m zondag 7 t/m 9 juni: Oude Balluh trip

Vrijdag t/m zondag 7 t/m 9 juni: Flanders open (Dendermondse Tens)

Zaterdag 15 juni: Einde Seizoensfeest-Ouders/Kinderen/Oud-Jong enz.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Zaterdag 7 september: viering 9e lustrum Rugby Club Tilburg


