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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 1e Joviale Groet van het Rugbyseizoen 2021-2022. 

In deze eerste Joviale Groet van het nieuwe seizoen kijken wij ook terug naar het afgelopen

seizoen 2020-2021. Iedereen weet wel hoe dat ongeveer verlopen is. Het begon goed;

mooie overwinningen en de teams die de overwinning niet mee naar huis konden nemen of

thuis de overwinning konden pakken hadden genoeg aanknopingspunten om de rest van het

rugbyjaar positief in te zien zowel bij de jeugd als de senioren. Helaas kwam er weer een

abrupt einde aan het seizoen voor alle teams. Gelukkig staat het nieuwe seizoen weer voor

de deur, laten we hopen dat dit seizoen weer normaal verloopt. De voorbereidingen van

sommige teams zijn al begonnen terwijl anderen eerst nog van de welverdiende vakantie

gaan genieten. Speciale dank aan alle trainers bij de jeugd en de senioren die er voor

gezorgd hebben dat er, waar mogelijk, doorgetraind kon worden!.

Wij hopen iedereen in het nieuwe seizoen weer snel op onze club te ontmoeten deze zomer;

als speler of als supporter!

Met (j)ov(i)ale groet, Jan Scheele, Voorzitter Rugby Club Tilburg   
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Tilburg stappers groot succes
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Overlijden Jos Spaan
 

Iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar laatste eer aan Jos heeft bewezen,

hartelijk dank daarvoor!.

Ingeschreven teams seizoen 2021-2022
 

Onderstaand een overzicht van de teams die we hebben ingeschreven. CL staat voor cluster

en de pouleindeling bij de jeugd bestaat uit (van hoog naar laag) Cup, Plate, Bowl, Schield

en Ribbon, de daadwerkelijk indeling door de bond kan afwijken van onderstaande:

RC Tilburg Heren 1 (2e klasse)                RC Tilburg Heren 2  (4e klasse)                               

CL RCT/OYS U23 (nog niet bekend)                           

RC Tilburg Dames 1 (1e klasse)              CL RCC/REL/RCT Dames 2 (3e klasse)

RC Tilburg CO1 (Bowl)

RC Tilburg JU1 (Plate)                             CL BRC/RCT JU2 (Ribbon)                          

RC Tilburg CU1 (Bowl)                            CL BRC/RCT CU2 (Ribbon)           
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Trainers/coaches seizoen 2021-2022
 

Met enige trots kunnen we jullie hieronder de trainers voor het komend seizoen presenteren.

Mark van Hoving en Noelle van den Berg hebben de volgende trainers bereid gevonden om

komend seizoen de trainingen te verzorgen

Heren:           Tim Eynon, Ian Watt, Toon van Doorne, Alex van Rijen

Dames:          Hans van der Meijs en Jack Bink

Colts:             Wouter Hebben, Martijn Sanders, Qasim Adegeest, Joris Engbersen

Junioren:       Gaston van Gestel, Ian Raaijmakers, Bart van Dal, Toon van Doorne

Cubs:            Willem de Kort, Stephan Plomp, Joost Mulleman, Joey Broeders, Bram van

Helvert

Mini’s:            Boudewijn de Rouw, Daan van Geel, Marieke Engbersen, Sharisa Statie

Benjamins:    Maarten van Mook, Mark van Hoving, Angela Herman, Thijmen van Mil, Ella

van Hoving

Turven:          John Hilt, Frans Kuijpers, Martin van Os, Simon Langeveld

Gezocht: Clinic Coördinator
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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.

Rugby Skills Development Day | 22 Augustus 2021 | NRCA A'dam
 

Zondag 22 augustus zal er in Amsterdam op het NRCA een Rugby Skills Development Day

worden georganiseerd. Tijdens deze dag volgen coaches en spelers (18+) specifieke

workshops om zichzelf verder te ontwikkelen.
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De workshops worden gegeven door specialisten zoals bondscoaches en nationaal team

spelers. De perfecte start van het nieuwe seizoen om als coach nieuwe kennis op te doen

en als speler specifieke skills aan te leren van de beste specialisten in Nederland.

Coaches ontvangen 3 licentiepunten bij deelname. Kijk hier voor meer informatie over het

licentiesysteem.

De volgende workshops staan op het programma voor coaches:

Scrum door Allard Jonkers

Line-out door Scotty Smith

Aanval door Gareth Gilbert

Defence door Mathew Cripps

Breakdown door Dirk Danen

Half backs door Amir Ramakers

Kicking door Mathew Cripps

Game Development door Gareth Gilbert

Er zijn 3 verschillende workshops tijdens deze dag. Advies aan spelers is om aan 2 rondes

mee te doen ivm met de intensiviteit van de sessies.

Workshop 1: 10:00 tot 11:00

Workshop 2: 11:15 tot 12:25

Workshop 3: 13:00 tot 14:15

Q&A voor coaches: 14:30 tot 15:00

Binnenkort meer informatie over de inhoud van de workshops en de specialisten

Schrijf je hier in voor deze Rugby Skills Development Day en ontvang mail met informatie

over de inschrijving voor de specifieke workshops!      

Stichting Leergeld helpt!
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Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen bij het betalen

van het  schoolreisje of schoolkamp. Ook voor activiteiten buiten school zoals zwemles,

lidmaatschap van een  sportvereniging, muziekles, scouting of kindervakantiewerk, kunt u

een aanvraag doen bij Stichting  Leergeld. 

Op de website van Stichting Leergeld ziet u wat u kunt aanvragen en of u in aanmerking

komt voor  hulp.  Aarzel niet en neem contact op. Vandaag nog! Voor uw kinderen. 

Meer informatie: Link

======================================================================

Ook is er vanuit de Gemeente Tilburg de zogenaamde “Meedoenregeling” kijk op de

gemeentepagina of en hoe u daar eventueel gebruik van kunt maken. link

maandag 2 augustus 2021            Start trainingen senioren nog op 1 veld (veld 2)

vrijdag 13 augustus 2021              Opening seizoen met om 00h00 borrel op 47 jarig bestaan

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

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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