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Joviale Groet juni 2020
24 juni 2020 | 19:59 | 60 KB
Van:
Secretaris Rugby Club Tilburg <TILBURG@mail.arl-products.nl>
Aan:
Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Hiermee de 11e en laatste Joviale Groet van het Rugbyseizoen 2019-2020.
Dit was het dan; het einde van seizoen 2019 -2020. Een seizoen om nooit te vergeten met
een abrupt einde voor alle teams en alle leden. Gelukkig staat het nieuwe seizoen op het
punt van beginnen. De voorbereidingen van de teams zijn al begonnen. Laat 2020—2021
een seizoen zijn om nooit te vergeten op een positieve manier waarbij spelvreugde voorop
staat. Het zal even wennen zijn in het begin met waarschijnlijk diverse maatregelen en
veranderingen die we niet gewoon zijn. Samen gaat het zeker lukken. Wij hopen iedereen
weer snel op onze mooie club te ontmoeten deze zomer (vanaf 1 juli is iedereen weer
welkom op de Bredaseweg). Speciale dank aan iedereen die de afgelopen maanden ervoor
gezorgd heeft dat alles er weer spik en span uitziet!
Met (j)ov(i)ale groet, Jan Scheele, Voorzitter Rugby Club Tilburg
LAATSTE NIEUWS: VANAF 1 JULI ZIJN DE BEPERKINGEN VOOR DE
CONTACTSPORTEN OPGEHEVEN, DUS TACKELEN MAAR!!
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Inschrijving teams seizoen 2020 - 2021
Onverwachts maar toch met enige trots hebben we voor komend seizoen, na jaren van
clusteren, weer een volledig tweede herenteam ingeschreven voor de competitie bij Rugby
Nederland. Onderstaand een overzicht van de teams die we hebben ingeschreven (CL staat
voor cluster) :
RC Tilburg 1
RC Tilburg 2
RC Tilburg Dames 1
CL RCT/BRC Colts 1
RC Tilburg JU 1
CL Vetsburg JU1
RC Tilburg CU1
CL Vetsburg CU1

Trainers komend seizoen
Ook met enige trots kunnen we jullie hieronder de trainers voor het komend seizoen
presenteren. In de volgende Joviale groet presenteren we de teamouders/managers. Mark
van Hoving en Noelle van den Berg hebben de volgende trainers gevonden voor de diverse
categorieën:
Heren:

Tim Eyon, Iain Watt en Louis van Gerwen

Dames:

Hans van der Meijs en Jack Bink

Colts:

Qasim Adegeest, Wouter Hebben, Martijn Sanders, Alex van Rijen en Ian
Raaijmakers

Junioren:

Gaston van Gestel, Toon van Doorne en Twan van Bommel

Cubs:

Stefan Plomp, Bart van Dal, Joris Engbertsen, Ward de Kok, Sydney de Weijer
Mark van Hoving

Mini’s:

Willem de Kort, Joey Broeders, Chris Langeveld, Daan van Geel en Joost
Mulleman

Benjamins:

Boudewijn de Rouw, Angela Herman, Marc Prinsen en Frido Steffers

Turven:

Frans Kuipers en John Hilt

Trainingstijden komend seizoen
Zoals reeds eerder gecommuniceerd (zie oa het spoorboekje van 19 mei) worden voor het
nieuwe seizoen (vanaf 1 juli) de trainingstijden iets aangepast. We zijn hiertoe genoodzaakt
om het komen en gaan van spelers (en ouders) beter te regulieren, de belasting van de
velden te spreiden en de parkeerdruk te verminderen. Hieronder de NIEUWE TIJDEN:
(let op, per team kunnen er in juli en augustus afwijkingen zijn, vraag bij twijfel aan je trainer)
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Woensdag
18:00 - 19:00 Turven, Trainingsveld
18:00 - 19:00 Benjamins en Mini’s, Hoofdveld
18:30 - 20:00 Cubs en Colts, Trainingsveld
19:00 - 20:30 Junioren, Hoofdveld
20:00 - 21:30 H+D (H op trainingsveld en D op hoofdveld)
Vrijdag
18:00 - 19:00 Mini’s, Hoofdveld
18:30 - 20:00 Cubs en Colts, Trainingsveld
19:00 - 20:30 Junioren, Hoofdveld
20:00 - 21:30 H+D (H op trainingsveld en D op hoofdveld)
Zaterdag
10:00 - 11:30 TBM Trainingsveld

Afscheid Accommodatiebeheer/beheerder Marcel van Huijgevoort
Na een periode van bijna 6 jaar als accommodatiebeheerder waarvan bijna 5 jaar als
bestuurslid/ accommodatiebeheerder wordt het tijd om het stokje over te dragen aan Jack
Bink, jullie nieuwe accommodatiebeheerder.
“Accommodatiebeheerder” is een mooi woord voor Scrabble omdat het maar liefst 43 punten
aan woordwaarde oplevert, echter bij Rugbyclub Tilburg heeft de accommodatiebeheerder
een klusteam met vakmensen. Dit klusteam heeft dan ook de afgelopen 6 jaar heel wat
klussen/ projecten gerealiseerd en hebben de afgelopen maanden groot onderhoud
gepleegd aan onze accommodatie.
Om een kleine indruk te geven wat het klusteam en andere vrijwilligers de afgelopen
maanden gedaan hebben; deuren vervangen kleedkamers/ materiaalhok, verlichting
kleedkamers/ materiaalhok vervangen door LED verlichting, waterleidingen geïsoleerd in de
kleedkamers/ technische ruimte, boeiboord en rabatdelen geplaatst accommodatie, nieuwe
koeling in gebruik genomen, alle periodieke keuringen up-to-date, preventief reinigen
hoofdriool, frituurpan gerepareerd, hemelwaterafvoer vernieuwd, nieuw rugbyclub Tilburg
bord geplaatst aan de Bredaseweg, enkele tegels vervangen, nieuw schoenenpoets frame
geplaatst en de volledige buitenzijde is geschilderd.
Bij deze wil ik iedereen bedanken die in de afgelopen jaren heeft meegeholpen met het
realiseren van de projecten en klussen en wens ik Jack heel veel succes als jullie nieuwe
accommodatiebeheerder.
Heren klussers, hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet en de bereidheid voor het maken
van de enorme projecten/ klussen die we de afgelopen jaren samen gemaakt hebben.
RESPECT heren.
Met ovale groet,
Marcel van Huijgevoort (Nak).
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Corona maatregelen op de club vanaf 1 Juli tot ...?
Het is fijn dat we weer op het veld contact mogen hebben, dit neemt niet weg dat de
maatregelen buiten het veld nog moeten worden nageleefd
*Vanaf 1 juli mogen we weer plassen en wassen op de club en ook de kantine mag weer
open;
*De 1,5 meter maatregel in acht houden svp;
*Er zijn extra banken geplaatst om onderling ruimte te creëren;
*Er zal in de kantine een gescheiden in- en uitgang zijn;
*Betalingen het liefst per pin;
*Iedereen nog steeds zijn eigen bidon gebruiken tijdens de trainingen;
*De TBM-ers krijgen nog wel ranja, maar er mag niet meer uit de kan worden geschept
maar er wordt “gewoon” in onze nieuwe polycarbonaat glazen geschonken.
*Graag na de trainingen en bij gebruik maken van kantine en/of terras, de handen reinigen,
Handgel (70% alcohol) is aanwezig.

Dispensatie regels
4.1 Algemeen
4.1.1. Aanvragen voor dispensaties kunnen alleen worden ingediend door de vereniging via
e-Rugby, met toestemming van de desbetreffende speler, diens ouder(s) en teamcoach(es)
via het formulier ‘Verklaring vereniging en ouders’.
4.1.2. Dispensaties worden in het algemeen vastgesteld voor de duur van de rest van het
seizoen. Bij uitzondering kan een dispensatie voor een half seizoen worden verleend.
4.1.3. In principe is dispensatie omlaag alleen toegestaan voor 1 ste -jaars spelers en
dispensatie omhoog alleen voor 2de -jaars spelers, met uitzondering van Colts-meisjes (4.4).
Spelers met dispensatie (om in een andere dan hun werkelijke leeftijdscategorie te spelen),
mogen voor de periode waarvoor de dispensatie verleend is, alleen uitkomen in die
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categorie waarvoor dispensatie is toegekend. Dus mogen zij niet in de eigen
leeftijdscategorie spelen.
4.1.4. De aanvraag van dispensaties mag niet bedoeld zijn om teamvorming in de nieuwe
leeftijdscategorie te bevorderen of leiden tot het niet-vormen van (cluster)teams dan wel het
opheffen van (cluster)teams.
4.1.5. Voor de beoordeling van de dispensatie aanvragen zullen de Dispensatie Commissies
mede gebruik maken van lengte- en gewichtstabellen van TNO, zie artikel 6.
4.1.6. De Dispensatie Commissies geven advies aan de competitieleider, die de uiteindelijke
beslissing neemt.
4.1.7. De competitieleider kan te allen tijde de dispensatie intrekken indien de veiligheid dan
wel het sportieve verloop van wedstrijden daartoe aanleiding geeft.
NOOT: alleen ingeschreven leden bij Rugby Nederland kunnen worden aangemeld voor
dispensatie, en inschrijven bij RN gebeurd alleen als je je contributie hebt betaald.

Belangrijke data
▪

Vanaf 11 juni kunnen dispensaties worden aangevraagd, zie informatie hierboven.

▪

Betalingen contributies voor 1 juli (uiterlijk)

▪

Woensdag 1 juli start nieuwe seizoen op, ons eigen complex, tevens enigszins
aangepaste trainingstijden!

▪

Maandag 31 augustus, definitieve vaststelling competitie-indeling

▪

Zaterdag 12 september, schouwingen i.v.m. dispensatieaanvraag in Tilburg.

▪

Zaterdag 3 oktober start competities CJC

▪

Zondag 4 oktober start competities senioren heren

▪

Zondag 11 oktober, start dames competitie

▪

Vrijdag 30 oktober, 61e Algemene Leden Vergadering

▪

Vanaf donderdag 24 december tot en met dinsdag 5 januari Feestdagenstop.

https://mail.one.com/secretaris@rugbyclubtilburg.nl/INBOX/1/24017

5/6

6-7-2020

Webmail (3)

▪

Zaterdag 2 januari 2021, Nieuwjaarsreceptie
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