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Om te beginnen………………….. 
 
Voor u ligt de november uitgave van ons clubblad Scrumpie. Ik dank alle personen die 
hun bijdrage hebben geleverd aan deze uitgave. Helaas is dit slechts een handje vol. 
Ondanks herhaalde oproepen zijn er zeer weinig leden, die de moeite hebben genomen 
om hun bijdrage voor het Scrumpie te leveren. Erg jammer, want het Scrumpie moet een 
blad zijn van, voor en vooral door de leden van onze club. Genoeg hierover. 
Op 23 december komt de Kerstscrumpie uit. De deadline voor het aanleveren van jullie 
bijdrage is dan 17 december. Dus ga voor de herkansing. 
In dit november nummer veel nieuwe gezichten in de rubriek nieuw bloed, een tal leuke 
foto’s en Aad heeft zijn bijdrage geleverd voor de rubriek “Uit de ouwe doos”. Uiteraard 
hebben de trainer en de voorzitter in dit nummer hun woordje klaar en hebben we een 
aantal leuke evenementen in het verschiet, waarvan de datums in dit nummer bekend 
gemaakt worden. 
 
Veel leesplezier!! 
 
René Pijnenburg 
 
 

Van de voorzitter………………. 
 
Halverwege het seizoen voor REL 1, REL 2 is ook bijna 
op de helft. Wat voor REL 1 veelbelovend begon is toch 
wel iets tegen gevallen qua resultaten. De uitslagen en 
prestaties zijn in mijn beleving aan de ene kant 
verassend, aan de andere kant toch wat teleurstellend. 
Zoals het er nu naar uit ziet zal het voor de mannen een 
uitdaging zijn om de 7

e
 plaats te bereiken, wat ons 

buiten de play-off moet houden. Neemt niet weg dat ik 
er van overtuigd ben dat de kwaliteit er is om dit te 
bewerkstelligen.  
 
Het vertrek van onze Roemeense vrienden is hierbij 
natuurlijk een flinke domper, neemt niet weg dat we 
het nog steeds in eigen handen hebben. Het is jammer dat Radu en Gigi besloten hebben 
om terug te gaan, ondanks de effort en moeite die Ton en Jos hierin hebben gestoken.  Ik  
 
 



 

 

wil dan ook duidelijk maken dat het daar absoluut niet aan gelegen heeft. 
Helaas zijn ook wij aan wetgevingen en werkgelegenheid gebonden wat de situatie 
ernstig bemoeilijkt en vertraagd heeft. Radu en Gigi waren hierdoor dusdanig 
teleurgesteld en gefrustreerd dat ze zelf besloten hebben om er een punt achter te 
zetten. Jammer dat ze er geen vertouwen meer in hadden, ondanks de vooruitzichten 
die er gegeven zijn. Het is nu eenmaal een vaststaand feit dat we geen spelers willen en 
kunnen betalen, en dit zal ook zo blijven. We zijn een amateurvereniging die het 
financieel met een fractie van de begroting  van bijvoorbeeld RC Hilversum moet doen. 
Mede daarom vraagt dit om een creatieve manier van faciliteren van voorwaarden om 
spelers bij ons kluppie te laten spelen. Ton en Jos hebben hier het maximale uit gehaald, 
helaas bleek het niet voldoende. Dit zal zeker als les voor de toekomst mee genomen 
worden. 
 
Rel 2 gaat een serieuze gooi doen naar de titel. Ten tijde van dit schrijven zijn er 2 
wedstrijden verloren maar met alle andere kampioenskandidaten (Bokkerijders en 
Breda) nog thuis te ontvangen hebben we het nog in eigen hand.  Het zou erg mooi zijn 
om ons 40-jarig bestaan extra glans te kunnen geven met een kampioenschap.  
 
Erg goed om te zien dat er een aantal jonge honden en ervaren spelers bij gekomen zijn, 
die het team tot een fraai geheel completeren. Het feit dat er 24 spelers waren voor de 
wedstrijd tegen Scrumboks  is een signaal wat veel vertouwen in het verdere verloop van 
de competitie geeft. 
 
De gesprekken met de gemeente over een nieuwe lokatie zijn nog steeds aan de gang. 
Op dit moment is de gemeente verschillende plannen aan het doorrekenen, 13 
december zal hiervan de uitkomst aan ons bekend gemaakt worden. Vooralsnog is hier 
dus (helaas) niets nieuws te melden. 
 
Een van de dingen waar ik mij serieus zorgen over maak is het gedrag van enkele 
toeschouwers rond het rugbyveld. De laatste paar thuiswedstrijden meent men zich 
verbaal te moeten uitten naar de wedstrijdleiding toe. Als iemand mij uit kan leggen hoe 
dit in ons voordeel kan werken hoor ik het graag. Vooralsnog werkt het alleen maar 
tegen REL. Dat spelers in het veld en begeleiders zich naar de leiding wenden om uitleg 
te vragen betekent nog niet dat er vanaf de kant dan “advies” gegeven moet worden. Bij 
rugby staan sportiviteit en respect hoog in aanzien….. 
 
In de verschillende jeugdcategorieën is het 2

e
 deel van de competitie aangevangen.  

Geen van onze teams heeft het tot de Cup-competitie gehaald (bij de CJC’s) maar dat is 
ook wel te verklaren doordat het merendeel van de spelers 1

e
 jaars in hun eigen 

leeftijdsklasse zijn. Toch allemaal net een beetje groter, sterker, balvaardiger en 
sneller…. 



 

 

 
Met wat tijd en training heb ik hier alle vertouwen in. Wat wel goed is om te zien is dat 
de trainingsstof wel z’n vruchten afwerpt. Dit betekent dat de trainers het erg goed 
weten uit te leggen. Nu de resultaten nog, maar dat gaat zeker gebeuren. 
 
Als laatste heb ik alleen nog de datum voor het 40 jarig REL feest kenbaar te maken. 
Noteer allen dat 18-juni 2011 
vrijgehouden moet worden.  De uitnodigingen zullen tzt naar een ieder worden 
verstuurd. We zijn volop bezig om voor iedereen een leuke en onvergetelijke dag in 
elkaar te zetten, het enige wat we niet (kunnen) regelen is het weer!    
 
Met ovale groet, 
Thierry Bayle 
 
 
 
 
 

Lunchen, Dineren, Tapas en 

gezellig borrelen. 

 
 



 

 

 

Van de trainer…………… 
 

Gidday again. Well we are just past the midpoint of the 
2010-11 season and the REL 1st team finds itself sitting 9th 
on the table with just 2 wins from our opening 10 matches. 
There is little doubt that the team has underperformed on 
what we had originally targetted at the start of the 
season.  This has occurred for a number of reasons, some 
valid and some not. The harsh reality is that we are 
competing in arguably the strongest ereklasse competition 
in Dutch rugby since the 1990s and we have not risen 
to meet the standards required to defeat the better teams. 
The 1st team met on Tuesday and have pledged to lift the 
effort during the 2nd half of the season and see what we 

can achieve. 
  
As a coach you cannot ask for more of your players than to work hard to improve both 
their individual and team performances each week. This is done by training hard, turn up 
ready to lay it all on the line every Saturday and competing to the best of your ability. At 
this point of the season we cannot honestly say that we have met each of these criteria. 
Unfortunately, over the past month, we have been playing our best rugby 
when victory has been all but taken away from us and we get desperate and hungry. It is 
important for us to find that desperation and hunger from the first minute of the 
remaining matches. We are confident we can get this right and finish the season off 
strongly, just as we did in the closing rounds of the 2009-10 season. The team now has 3 
weeks off to work hard on a number of aspects of our performances and we look 
forward with excitement to resuming against Dukes at home on 4 December. 
  
Over the past month we have seen Radu and Gigi leave REL to return to Romania and 
Marius depart to Belgium. Whilst it is disappointing to have lost the Romanians at this 
point in the season I wish them all well with their futures. 
  
We have also welcomed some players to the 1st team squad. We have had another 
Ausisie - Aaron "Sunshine" Savage - join the team from the Wynnum Bugs and the 
Queensland Sub-districts team.  We have also had Bjorn Billum and Henk Gerdes join REL 
from KMA rugby team. I am looking forward to seeing these guys develop as part of the 
REL 1st team in coming weeks. 
  
I am looking forward to watching the Wallabies compete around Europe over the next 3 



 

 

 
weeks and I hope that the REL can replicate some of the Wallabies results over the next 
few months. 
  
Cheers, Paul 
 
 
 

Kerstdiner Rugbyclub Etten-Leur…….. 
 
Het jaarlijkse traditionele REL Kerstdiner wordt dit jaar 
georganiseerd op vrijdag 17 december a.s. Restaurant het 
Witte Paard in Etten-Leur heeft een schitterend keuzemenu 
samengesteld.  
Zeer binnenkort zullen alle senioren, alle Colts en alle ouders 
van onze jeugdleden via de mail een uitnodiging ontvangen. 
 
Noteer nu alvast de datum:  
 

Vrijdag 17 december, aanvang 19.00 uur 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Uit de Ouwe doos………….. 
 
Onderstaand de eerste REL-sticker. Volgens Aad van Buitenen die deze sticker in zijn 
archief tegenkwam, is deze sticker ontworpen door John Jacobs. 
 



 

 

 

Nieuw Bloed 
 
Hallo allemaal, 
 
Laat ik me even voorstellen: mijn naam is Anja Walstock. Ik 
werk als fysiotherapeut bij Kavelaars c.s. in Breda en 
daarnaast volg ik de master opleiding Sportfysiotherapie in 
Rotterdam. Omdat ik meer over acute blessures wil leren 
dacht ik aan de fysiek zware sport rugby en sinds september 
begeleid ik REL 1.  
 
Zelf heb ik nooit gespeeld maar ik ben wel sportminded. 
Sinds 10 jaar ben ik fanatiek recreatief lange afstandsloper. 
Dat betekent ieder jaar een marathon, afgewisseld met 
hardloopreizen naar warme oorden en trimlopen door het 
hele land. Regelmatig geef ik beginnersclinics. 
 
In principe zie ik ieder wedstrijd van REL1 van dichtbij. De vele regels van het spel zijn me 
nog niet duidelijk maar desondanks is iedere week leuk om te kijken (ja, ook als de 
einduitslag niet in ons voordeel is). Ik ben benieuwd hoe REL1 het eerste deel van de 
competitie doorkomt. Ze spelen een volle agenda met veel wedstrijden achter elkaar, 
soms 3 in 8 dagen. 
 
Vanaf de eerste avond heb ik het prima naar mijn zin. Het is een gezellige vereniging met 
een prachtig clubhuis waar ik heel prettig ben ontvangen. 
Mijn (positieve) vooroordeel over rugby is deze weken bevestigd: echt een sport voor 
stoere mannen. En voor ferme dames, misschien is daar nog iets in te ontwikkelen in de 
regio? 
 
Tot ziens op of rond het veld, 
Anja 
 
 

Te koop………… 
 

Rugby-schoenen merk Adidas 
Maat 42, Hoog model 
Vaste prijs 20,00 euro.  Telefoonnummer 06-50292183



 

 

 

Rugby op de BBC…………. 
 
De komende tijd weer veel mooie rugbywedstrijden op de BBC. 
 
Vrijdag 19 november 
Wales vs Fiji. BBC 2 19.00 uur 
 
Zaterdag 20 november 
Scotland vs South Africa. BBC 1 14.00 uur 
Ireland vs New Zealand. BBC 2 17.00 uur 
England vs Samoa. BBC 3 14.30 uur 
 
Zondag 21 november 
England vs Samoa (highlights). BBC 2 11.30 uur 
 
Zaterdag 27 november 
Wales vs New Zealand. BBC 2 17.00 uur 
 
Zondag 28 november 
England vs South Africa (highlights). BBC 2 11.30 uur 
Ireland vs Argentina. BBC 2 14.00 uur 
 
Genoemde tijden zijn Engelse tijden. Voor meer informatie kijk op de REL website. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

Sol-Art – Markt 82b – 4875 CG – Etten-Leur 
Tel 076-5022830 – fax 076 – 5038652 

e-mail info@sol-art.nl - website www.sol-art.nl 

 
 

 
 
 
 

 

mailto:info@sol-art.nl
http://www.sol-art.nl/


 

 

 

Nieuw bloed…….. 
  
Naam Leon Dubbelman. 
 
Leeftijd 12 jaar. 
 
Wanneer ben je begonnen bij REL?  
Iets voor de zomervakantie. 
 
Had je voordat je bij REL begon al eerder rugby gespeeld? 
Nee.  
 
Door wie of wat ben je gaan rugbyen?  
Ik vond het wel iets voor mij. 
 
In welke categorie/team speel je? Bij de mini's. 
 
Op welke positie speel je? Dat verschilt. 
 
Wie is je trainer? Joost 
 
Wat doe je nu voor werk/ welke studie volgt je / welke school zit je? 
Ik zit in VWO Brugklas op de KSE. 
 
Heb je al een vriendin? Nee. 
 
Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan? 
Atletiek en Judo. 
  
Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken? 
 Ja, soms. 
  
Welke wedstrijd heb je gezien? REL - Hilversum. 
 
Heb je het naar je zin bij REL? Ja. 
 
Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL?  
Betere Toiletten. 
 



 

 

 

REL, een potent clubke 
 

 
 
 
 
 
 

Uitgave volgende Scrumpies………………….. 
 
Scrumpie december 2010 
Deadline 17 december, verschijnt op 23 december 
 
Scrumpie april 2011 
Deadline 3 april, verschijnt op 8 april 
 
Noteer bovenstaande data in uw agenda 
 
 
 



 

 

 

TBM-er van de week 
 
Sinds enkele weken wordt elke week voorafgaande aan een thuiswedstrijd van REL 1, 
een TBM-er van de week gekozen. 
 
Het idee voor de TBM’er (Turf-Benjamin-Mini) van de week is ontstaan na de 
enthousiaste reacties vanuit de jeugd toen zij op uitnodiging van de Nederlandse Rugby 
Bond ballenjongen mochten zijn tijdens de interland Nederland-Malta. Het doel is om de 
jeugd meer te betrekken bij het volwassene rugby. 
 
De TBM-er van de week mag bij een thuiswedstrijd van REL 1, aanwezig bij de warming-
up, bij de teambespreking is hij of zij aanwezig en tijdens de wedstrijd staat de TBM-er 
van de week in het thuisvak bij de coach en de wisselspelers. Uiteraard wordt er een 
teamfoto gemaakt met de TBM-er van de week en schrijft hij of zij een stukje dat op de 
REL website wordt geplaatst boven de betreffende teamfoto. Kijk maar eens op de 
website onder “jeugd”. 
 
Hieronder Pascal van Nielen met zijn vader Frank, Douwe Meulenbeld tijdens de 
teambespreking en Luke Taylor samen met REL 1 op de teamfoto. 
 
 

 

         
 
 



 

 

 

40-jarig jubileum Rugbyclub Etten-Leur…… 
 
Rugbyclub Etten-Leur is opgericht op 14 juni 1971. Dat betekent dat onze club op 14 juni 
2011 40 jaar bestaat. Omdat 14 juni 2011 op een dinsdag valt zullen alle activiteiten in 
verband met het 40-jarig jubileum plaatsvinden op 
 

Zaterdag 18 juni 2011 
 
Overdag staat uiteraard in het teken van rugby en ’s avonds, na het eten gaan we los. 
De organisatie is al volop bezig en het komt er leuk uit te zien. Alle activiteiten zullen 
plaatsvinden in en om de grote tent die op het parkeerterrein van REL wordt geplaatst. 
 
Uiteraard zullen alle leden, oud-leden, sponsors en alle andere mensen met een REL hart 
worden uitgenodigd. Mocht je personen kennen die we zeker niet mogen vergeten, geef 
die dan even door met het juiste adres op penningmeester@rugbyclubettenleur.nl 

 

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

Young blood……. 
 
Name?  Andrew Brown (Roo) 
 
Age? 25 
 
Since when do you play for REL? Since 2/10/2010 
 
Have you ever played rugby before playing for REL? 
Yes 
 
Where and what club? 
Several different clubs and also at school.  
The clubs were the Narrabri Blue Boars in NSW. Wests 
Rugby Club in Brisbane, Qld. Also Easts Longhorns 
Rugby Club in Brisbane, Qld. 
 
Who or what made you play rugby? 
I grew up with an older cousin who was playing. His family had a strong rugby 
background and that is what got me interested. 
  
What category or team do you play in?  
In my most recent team at Easts Longhorns I was playing 1st Division A Grade. 
 
What position do you play?  
I play anywhere in the back row. Preferably No 7 or 8. 
 
Who is your trainer/coach?  
Paul Davey. I have been previously coached by Paul as a part of a Qld Representative side 
back at home. 
 
What kind of job do you have or what education do you follow? 
I have completed a Bachelor of Applied Science in Construction Management.  
I also have four years experience working with a commercial builder. I was working in a 
team constructing large scale office towers and shopping centres. 
 
Are you engaged in a romantic relationship?  
No



 

 

 
Have you, before playing rugby, played any other sport? 
 Yes. Since I was a kid I have been involved in other sports such as swimming, Rugby 
League, tennis, cricket. 
 
Do you watch the games of our 1st Team? 
Yes of course 
 

 
 
 
Carlo en Caroline getrouwd……… 
 
Voortaan is dat ook tijdens de wedstrijd te zien. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
Klein Sjefke……….. 
 
Klein Jefke bezoekt samen met zijn vader een paardenveiling. Hij kijkt toe als zijn vader 
bij verschillende paarden zijn handen laat glijden over de benen, romp en borst van de 
dieren.  
Klein Jefke vraagt: "Papa, waarom doe je dat?" Pap antwoordt: " Omdat, wanneer ik 
paarden koop, ik wil weten of de paarden gezond en in goede conditie zijn."    
Klein Jefke kijkt bezorgd en zegt: "Pappie, ik denk dat onze postbode mamma wil 
kopen...."  



 

 

 
 

 

 
 

Arthur en Peter 
 

Van Saté tot Rijsttafel en van Luxe Hapjes tot Tapas 
 

Een gezellige avond met vrienden, receptie of verjaardagsfeestje? 
 

Door een zeer gevarieerd aanbod van Tapas en Indonesische rijsttafel 
stellen wij het buffet samen op onze eigen persoonlijke wijze 

 

Wij verzorgen uw Rijsttafel en of Tapas catering 
vanaf 8 t/m 50 personen 

 
06- 13 15 15 30 
06- 12 29 41 49 

 

 
AUTOBEDRIJF KNOBEL B.V. 
Voorsteven 21 
4871 DX  Etten-leur 
Telefoon 076-5012228 
www.autobedrijfknobel.nl 
 

APK-keuringen 
 
1 

Totaal onderhoud 
 

Div. occasions 
 

Auto verkoop alle merken 
 

http://www.autobedrijfknobel.nl/


 

 

 

Grote Clubactie 2010 
 
Door een aantal jeugdleden is hard gewerkt om zo veel mogelijk Grote Clubactie loten te 
verkopen. Totaal zijn er 513 loten verkocht. 
Alle lotenverkopers hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet. De top 5 van de beste 
lotenverkopers ziet er als volgt uit: 
 
 
 
Joël Bayle 116 loten (zie foto) 
Max van Haaren 100 loten 
Pascal van Nielen 35 loten 
Esra van Ramele 26 loten 
Rens Tonnaer 26 loten 
 
 

 
De contributiemeter……. 
 
 

 

81%

19%

Contributiemeter seizoen 2010 - 2011
stand 12 november 2010

Reeds betaald

Openstaande 
contributie



 

 

 
 

 

 
 

Bagijn Tools – Minervum 7219 – 4817 ZJ – Breda 
Tel 076-5143399 – fax 076 5209953 

e-mail bagijntools@planet.nl 
 
 
 

Stand ereklasse (8-11-2010) 
# Team GW W G V Pnt GV GT +/- 

1 Rugby Club Hilversum 1 10 8 0 2 39 419 56 363 

2 RC the Dukes 1 10 9 0 1 39 380 115 265 

3 Rugby Club 't Gooi 1 10 7 0 3 33 337 136 201 

4 LRC DIOK 1 10 7 0 3 31 229 145 84 

5 Haagse RC 1 10 6 0 4 27 233 164 69 

6 RC Eemland 1 10 5 0 5 24 210 150 60 

7 Castricumse RC 1 10 3 0 7 16 172 166 6 

8 Utrechtse RC 1 10 3 0 7 15 175 255 -80 

9 REL 10 2 0 8 9 158 273 -115 

10 AAC Rugby 1 10 0 0 10 0 10 863 -853 

 
 

 
     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Particuliere tuinen 

 

 Cultuurtechnische werken 

 

 Groenvoorzieningen 

 

 Boomverzorging 

 

 Natuurbouw 

 

 
Lage Vaartkant 7B 
4872 NC Etten-Leur 

 
Tel.: 076-5412347 
Fax: 076-5420767 
info@verwijmerengroen.nl 
www.verwijmerengroen.nl 

 



 

 

 

Stand 4e klasse Zuid-oost (8-11-2010) 
# Team GW W G V Pnt GV GT +/- 

1 Bredase RC 2 6 5 0 1 24 207 59 148 

2 RC de Bokkerijders 6 5 0 1 23 148 42 106 

3 TILBURG/TARANTULA 7 4 0 3 21 246 61 185 

4 REL 2 6 4 0 2 18 137 51 86 

5 NSRV Obelix 2 7 3 0 4 16 109 175 -66 

6 RC de Scrumboks 5 2 0 3 11 123 134 -11 

7 RC the Dukes 3 8 2 0 6 9 67 286 -219 

8 MMRC 2 5 0 0 5 2 49 278 -229 

 

 
 
Henk heeft alles gegeven tijdens de wedstrijd Bredase RC 2 vs REL 2



 

 

 

Joep van Haperen, een ongelukje zit…… 
 
Op 23 oktober heeft Joep van Haperen tijdens een training zijn enkel gebroken. Tijdens 
het spelen van de bal hoorde hij een knak in enkel. Waarschijnlijk heeft er ook nog 
iemand op gestaan. De eerste tien dagen heeft Joep met zijn been omhoog gezeten in 
gewoon gips. Daarna heeft hij loopgips gekregen. 
Maandag 15 november moet Joep weer op controle in het ziekenhuis en naar 
verwachting mag het gips er dan af. Volgens zijn moeder Karin is het allemaal reuze 
meegevallen. 
Wij wensen Joep een spoedig herstel en hopen hem natuurlijk weer snel op het veld te 
zien. 
 
 

 
 



 

 

 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur 
 
Doel 
Doelstelling van “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” is om duurzaam een financieel 
impuls te geven aan de exploitatie van onze club. Dit doen de deelnemers door met de 
vereniging overeen te komen om tenminste voor 3 opeenvolgende jaren een bedrag van 
€ 100,-- te doneren. De deelnemers ontvangen jaarlijks een factuur van REL voor hun 
bijdrage. Deze overeenkomst gaat in met ingang van het rugbyseizoen 2010-2011. 
 
Aanwending 
De opbrengst zal volledig aangewend worden over de volledige breedte van de 
vereniging voor zowel de jeugd als de senioren. De opbrengst zal als aparte post in de 
resultatenrekening van REL worden verantwoord. Daarmee is de volledige administratie 
van “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” inzichtelijk en controleerbaar voor de ALV en 
de kascommissie. 
 
Vermelding 
De deelnemers zullen in het clubhuis op een representatieve manier worden vermeld. 
Elke uitgave van het Scrumpie wordt de lijst met deelnemers gepubliceerd. Deelnemers, 
lid of geen lid, zullen steeds het Scrumpie en wekelijks de convocatie ontvangen. Als blijk 
van waardering zullen de Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur aan het einde van het 
rugbyseizoen worden uitgenodigd voor een gezamenlijke BBQ. 
 
Ontbinding 
Het brengen van de begroting naar een hoger niveau, is onlosmakelijk verbonden met 
sportieve ambities. Indien de vereniging lager gaat spelen dan 1e klasse bestaat de 
mogelijkheid voor de donateur, zonder dit verder te motiveren,  verder af te zien van 
deelname aan “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur”. 
 
Mocht je na het lezen hiervan interesse hebben om een van “De Vrienden van Rugbyclub 
Etten-Leur”  te worden, dan is het aanspreken van één van de bestuursleden van REL 
voldoende. 
 



 

 

 
De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur tot nu toe zijn: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Persoonlijke fitnessprogramma’s, professionele 

begeleiding, groepslessen, gescheiden sauna’s, trilplaat, 
zonnebank, kinderopvang, buitenactiviteiten &  

eigen praktijk voor fysiotherapie  
 

Medisport Etten-Leur BV 
Voorsteven 32 – 4871 DX – Etten-Leur 

Tel. 076 50 10 001 – Website: www.medisports.nl 
E-mail: info@medisports.nl 

Thierry Bayle Familie Mönnink Mels Teunissen 

Mike Stapel Jaap Janssen De Roovertjes 

Theo van de Broek Govert Handstede Arnoud de Rade 

Jos Aarts René Pijnenburg Frank van Nielen 

Gerard Segers Joost Gielen Ton van de Sande 

Cees Evers Aad van Buitenen Familie Taylor 

Jörgen Bond Frans van der Laan Mark van de Klundert 

Jan de Jong Johan Hereijgers Mark Pigmans 

The Tooly Family HSV The Stags Herman Popeyus 

 
 

 
 
 

http://www.medisports.nl/
mailto:info@medisports.nl


 

 

 

Nieuw bloed……… 
 
Naam? Teun Jongeneelen 
  
Leeftijd ? 8 jaar 
  
Wanneer ben je begonnen bij REL?  Dit seizoen 
  
Had je voordat je bij REL begon al eerder rugby gespeeld?  
Nee 
 
Door wie of wat ben je gaan rugbyen?  Door Bart Jongeneelen 
  
In welke categorie/team speel je?  Bij de turven 
  
Op welke positie speel je?  Wij spelen bij de turven overal waar de bal is 
  
Wie is je trainer?  Arko 
  
Wat doe je nu voor werk/ welke studie volgt je / welke school zit je? In groep 4 van de 
Horizon in Prinsenbeek 
  
Heb je al een vriendin?  Nee 
  
Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan? Ik judo ook, ik heb 
gele band 
 
Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken? Nog niet maar als het een keer 
niet regent en ik heb zin kom ik wel een keer  
 
Welke wedstrijd heb je gezien? Nog geen dus 
  
Heb je het naar je zin bij REL?  Ja 
  
Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL? Er moeten meer turven komen 
  
Wat je verder nog wilt toevoegen. Niks 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

KORTE BRUGSTRAAT 4 – TEL. 076-5441160 – ETTEN-LEUR  
 



 

 

 

Wijzigingen in uw vaste gegevens 
 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw vaste gegevens is het belangrijk dat u die aan ons 
doorgeeft. Bij het wijzigingen van adressen, (mobiele) telefoonnummers en/of 
e-mailadressen verzoeken wij u dat UITSLUITEND door te geven op 
penningmeester@rugbyclubettenleur.nl. De ledenadministratie van REL wordt namelijk 
op één centraal punt gevoerd. Vanuit deze database halen bestuursleden, trainers en 
begeleiders dagelijks hun actuele informatie. Dit geldt ook voor de gegevens van 
sponsors, donateurs, en vrijwilligers. Op deze manier bent u er zeker van dat uw 
gegevens juist en tijdig worden gewijzigd en dat alle correspondentie u tijdig bereikt. 
 
René Pijnenburg 
Penningmeester en ledenadministratie 
 
 

Puntentelling bij rugby……….. 
 
Een niet alledaags puntenwaarderingsysteem vraagt om uitleg. Een aanvallende ploeg 
die veel punten scoort wordt voor de inzet extra beloond. De resultaten van een 
wedstrijd worden daarom op de volgende wijze vertaald. 
- Wedstrijd gewonnen 4 punten 
- Gelijkspel 2 punten 
- Wedstrijd verloren 0 punten 
- Met minder dan 6 punten verschil verloren 1 punt 
- Elk team dat 4 tries of meer scoort 1 punt extra 
Er wordt gespeeld met dit puntensysteem omdat het de ploegen aanmoedigt de hele 
wedstrijd met volle inzet te spelen. Attractief spel met veel tries wordt extra beloond. 
Naast het winnen of verliezen zijn er ook andere doelstellingen voor een team. Een ploeg 
dat weet dat de kans op winst gering is zou zich tot doel kunnen stellen om binnen de 
marge van 6 punten te blijven, ten einde toch nog een bonuspunt te verdienen. Een sterk 
team kan streven naar de bonuspunt voor de 4 tries of meer en kiezen voor het open 
veldspel in plaats van kicks op de palen. 
Tevens zal door de verschillen in wedstrijdpunten de kans op een gelijke stand afnemen. 
Het team dat open en attractief rugby speelt maakt een grote kans op de extra punten. 
En die extra punten kunnen tegen het einde van het seizoen plotseling goud waard zijn. 
 
 
  

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 
 

 

 

Korte Brugstraat 14 - 4871 XS Etten-Leur 
Tel. (076) 501 65 09 

 

 

 
Scrumpie digitaal…………… 
 
Het Scrumpie dat nu voor u ligt is ook terug te vinden op onze website onder de tab 
“Scrumpie”. Onder andere foto’s en advertenties zijn dan in kleur te bewonderen. Dus 
kijk even op www.rugbyclubettenleur.nl, voor het Scrumpie in kleur. U treft er tevens 
enkele voorgaande nummers van het Scrumpie aan. 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 

Uit de Ouwe doos………………. 
 

 
 

Het 3
e
 team van REL in 1983. 

Met staand van links naar rechts: Cees Evers, Bart van Nielen, ??, Peter Dijs, Bert van de 
Sande, ??, ??, Gerrit van Zundert, ??, Eduard Ackermans, ??. 
Knielend van links naar rechts: Erik Dijs, René Lambers, Ad Pertijs, Aad van Buitenen.  
 
Uiteraard zijn we benieuwd naar de namen die bij de 4 vraagtekens horen. Wie kan ons 
helpen? Reacties graag naar penningmeester@rugbyclubettenleur.nl 
 

 

Klein Sjefke…… 
 
In de wiskundeles ziet de juffrouw dat klein Jefke niet oplet. Ze roept hem en vraagt : 
"Wat is 2 en 4 en 28 en 44?"    
Klein Jefke antwoordt onmiddellijk: "Canvas,  BRT 1,  RTL 4 en Eurosport!"   

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

Sinterklaas en Kerst kado-tip…………… 
 
Om Sinterklaas en de Kerstman over te halen de (jeugd)leden van REL te verrassen met 
de originele REL cap zal deze in november en december extra scherp geprijsd zijn. 
 
Normale prijs is € 17,50. In november en december kost de 
 

Originele REL cap nu slechts € 12,50 
 

 
 
 

 
 
 
 
Uiteraard zijn er nog steeds rugbyballen (maat 
4) met de naam en logo van REL te verkrijgen.  
 
En zijn er REL sokken (€ 10,00) en REL broekjes 
(€ 20,00) te koop bij Thierry Bayle en René 
Pijnenburg.  
 



 

 

 

REL bord- en shirtsponsors………… 
 

Van Leerzem Italiaanse keukens 
Deba Bedrijfswagens 

ETW Breda bv 
Target Standbouw bv 

Aksis 
Accept Development 

Sakko Stucadoors 
Bresam Heftrucks 

Soton BV 
Café Corenmaet 

Café d’Ouwe Brug 
Joop & Helma 

MSE Etten-Leur 
Verpo 

Schut Flexible Packaging 
Café Hof van Holland 
Luyten Adviesgroep 

STREL 
Verdaasdonk Hoogwerkers 
Café Hotel Het Witte Paard 

  



 

 

 


