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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 2e Joviale Groet van het Rugbyseizoen 2021-2022. 

Onderstaand een aantal zaken die 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 via secretaris@rugbyclubtilburg.nl.

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

Door persoonlijke omstandigheden kan onze penningmeester Hans van der Meijs zijn taken

op dit moment niet uitvoeren. Mark van Hoving, huidig bestuurslid Jeugdzaken zal de

komende periode de honeurs van Hans als penningmeester waarnemen.

Als gevolg hiervan zullen onze TBM-coördinator, Gaby Langeveld en onze CJC-coördinator

Anita van Hassel de bestuurstaken van Jeugdzaken op zich nemen.

Ook voor, de vele, andere taken die Hans voor zijn rekening nam worden momenteel

tijdelijke vervangers gezocht.

Nieuws vanuit opleidingen
 

Vlak voor de zomervakantie, op zaterdag 10 juli, heeft de praktijkdag voor onze nieuwe

coaches plaatsgevonden. Maar liefst 10 (jonge) vrijwilligers zijn opgeleid tot coach I. Zij

moeten nog enkele afrondende opdrachten uitvoeren en dan hopen we ze dat ze binnenkort

hun diploma krijgen.

Enkele deelnemers uit de groep die de opleiding tot World Rugby Coach II volgt, moet nog

wat opdrachten afronden en dan is ook deze groep gecertificeerd. Het is een pittige

opleiding, met veel huiswerk. Complimenten voor het doorzettingsvermogen van deze

vrijwilligers.

Dan nog een oproep. De club heeft namelijk behoefte aan scheidsrechters. Rugby

Nederland biedt verschillende scheidsrechterstrainingen aan. Meer weten? Neem een kijkje
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op: www.rugby.nl/clubs/opleidingen/opleidingen-scheidsrechter.

Op 11 september start er een cursus Scheidsrechter 1 in Boxtel.

Heb je belangstelling? Geef je dan op via: opleidingen@rugbyclubtilburg.nl.

Hartelijke groet,

Opleidingscoördinator

Rugby Club Tilburg

Dag van de scheidsrechter
 

Het nieuwe seizoen gaat in september weer starten en voor de scheidsrechters wordt er

daarom een Dag van de Scheidsrechter georganiseerd op zondag 12 september in

Amstelveen.

PROGRAMMA

Tijdens deze dag zullen er workshops zijn voor scheidsrechters, scheidsrechtercoaches en

scheidsrechterbeoordelaars. Met een gevarieerd programma gaan we praktisch met elkaar

aan het werk om een mooie start te maken van het nieuwe seizoen. De wijzigingen in de

spelregels vanuit World Rugby worden meegenomen in deze workshops.

Hierbij een aantal workshops die gehouden worden:

Set situaties zoals scrum, line-out en kick-off

Tackle

Ruck en maul

Coaching van scheidsrechters

Beoordeling van scheidsrechters

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie:                      Amstelveense Rugby Club

Datum:                       Zondag 12 september

Tijd:                            10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief BBQ geregeld door Rugby

Nederland)

Aanmelden:               Aanmelden via deze link tot woendag 25 augustus
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Nieuwe spelregels
 

Global Law Trials

World Rugby heeft aan aantal spelregelwijzigingen aangekondigd die over de gehele wereld

worden toegepast op alle niveaus van het spel. Deze wijzigingen gaan per 1 augustus 2021

in. Het is doel van World Rugby om blessures op alle niveaus te verminderen.

Kijk hier voor het bericht vanuit World Rugby en hier voor een verdere toelichting.  

Maandag 23 augustus zal er voor scheidsrechters een online uitleg zijn gegeven door Dirk

Heuff. Aanvang is 19:30 uur en te volgen die deze link.

Rugby Unlimited
 

Woensdag 8 september vanaf 18:00 uur is de mobiele rugbywinkel weer bij ons op ons

complex aanwezig. Heb je rugbyspullen nodig dan kun je ze dan kopen.
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Gezocht: Clinic Coördinator
 

We zijn dringend op zoek naar een enthousiast persoon die onze clinics wil gaan

coördineren. Naar verwachting kost je dit circa  2 uur per week en hieronder staat een

opsomming van wat er van een clinic coördinator wordt verwacht:

Het beantwoorden van mails omtrent de clinic aanvragen met een uitleg en de standaard

overeenkomst. De afnemende partij moet de overeenkomst retour sturen voordat de

organisatie van de clinic verder gaat. Het gaat meestal om scholen, kinderfeestjes, andere

sportclubs en studentenverenigingen. Daarna afstemmen van datum en tijd met

accommodatiebeheer en de penningmeester (reserveren veld en factureren na afloop). 

Het bemannen van deze clinics met bekwame vrijwilligers vanuit RCT. Als dit niet lukt wordt

eerst Tarantula benaderd en anders externe partijen. In het laatste geval dient de

afnemende partij geïnformeerd te worden over deze wisseling en het feit dat de

verantwoordelijkheid en facturering overgenomen wordt door clinic gever X.

Scholing van (potentiële) clinic gevers zodat zij in korte tijd op een prettige manier een

rugbyervaring bieden.

Werven van bezetting op een andere manier regelen. Een appgroep is niet een effectieve

manier gebleken.

woensdag 8 september 2021        Start trainingen jeugd (beide velden weer beschikbaar

vrijdag 29 oktober 2021                 62e Algemen Leden vergadering

vrijdag 24 december 2021             Start feestdagenreces
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woensdag 5 januari 2022               Einde feestdagenreces

zaterdag 8 januari 2022                 Nieuwjaarsreceptie

zaterdag 7 mei 2022                      Kruikentoernooi Senioren H+D

zaterdag 14 mei 2022                    Kruikentoernooi TBM

zondag 15 mei 2022                      Kruikentoernooi CJC

maandag 16 mei 2022                   Veld 2 Dressen (dus alleen hoofdveld beschikbaar)

vrijdag 20 mei 2022                       63e Algemene Leden Vergadering

vrijdag 24 juni 2022                        Laatste trainingen voor de hele club!

zaterdag 25 juni 2022                    Einde seizoensfeest

maandag 27 juni 2022                   Veld 1 Dressen en algehele zomerstop
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