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Om te beginnen………………….. 
 
Voor u ligt het eerste Scrumpie van het nieuwe rugbyseizoen. Helaas is er niet veel kopij 
aangeleverd, maar voor het novembernummer zal dat vast en zeker beter zijn. Het 
Scrumpie moet een blad zijn voor en vooral door de leden van onze club. Afgelopen 
maanden waren maanden met grote tegenstellingen binnen onze club. Er waren 
geboortes, een trouwfeest, maar ook hebben we twee van onze leden verloren. 
 
Rik Roovers is rugbyer van het jaar geworden. Verderop in dit Scrumpie treft een leuk 
stukje over hem aan. Verder bijdragen van de voorzitter, de trainer, de jeugd en treft u 
een van de eerste convocaties van onze club aan. 
 
Veel leesplezier toegewenst en denk al vast na over uw eigen bijdrage voor het Scrumpie 
van november. 
 
René Pijnenburg 
 

Van de voorzitter………………. 
 
Elk afscheid is moeilijk en laat zijn littekens na binnen een club, 
zo ook met het plotselinge en ongelofelijke afscheid van Bram 
Lavrijsen. Een speler die al vanaf de jeugd lid was van onze club 
en voor velen van jullie een echte vriend was. Groot was het 
ongeloof en verdriet toen bekend werd wat er gebeurd was. 
Indrukwekkend was het samenkomen op de zondag na het 
noodlottige ongeval. Persoonlijk denk ik dat het ook erg goed 
geweest is om met elkaar over het gebeurde te praten, het 
geeft een stukje rust, al kost het uiteraard tijd om deze wond te 
helen….. 
 
Hoe dubbel het ook klinkt, we moeten wel vooruit kijken. Laten we dan maar beginnen 
met aankomend seizoen.  
Een fantastische start van de competitie van het 1

e
 team, ik kan me niet herinneren dat 

we in ereklasse met een overwinning zijn begonnen. Hopelijk is de eerste stap van iets 
unieks, tijd zal het leren………In ieder geval lijkt mij een dik compliment naar de TC wel op 
zijn plaats. Er is weer veel tijd en effort gestoken in het versterken en verbreden van de 
selectie. Het is natuurlijk nog maar 1 gespeelde wedstrijd maar volgens mij ziet het er



 

 

 
naar uit dat het nivo van eind vorig seizoen doorgetrokken is naar dit seizoen. Ik heb er in 
ieder geval een goed gevoel over.  
Ten tijde van schrijven van dit stukje heeft het 2

e
 nog geen wedstrijd gespeeld. Ik ben erg 

benieuwd naar de start van dit team. Net als vorig jaar vind ik dat het 2
e
 voor het 

kampioenschap moet kunnen spelen, al zal het niet makkelijk worden. Er is een aantal 
colts doorgekomen naar de senioren wat de breedte van dit team moet kunnen 
versterken. De combinatie van jeugd en ervaring zal het moeten gaan doen. Het mooie 
voor deze spelers is dat, sinds REL1 op zaterdag speelt, op zondag alle aandacht uit kan 
gaan naar onze “helden” van te toekomst. Ik wil dan ook aangeven dat deze rugbyers 
ook onze aandacht verdienen en onze support goed kunnen gebruiken.  
 
De jeugd heeft de trainingen weer hervat. De opkomst van de eerste trainingen was erg 
hoog, ik hoop dan ook van harte dat dit het hele seizoen zo blijft. Er is een presentatie 
gegeven aan alle ouders waarin verscheidene zaken zijn uitgelegd en verteld. 
Bijvoorbeeld welke trainers, welke begeleiders, afmelden etc… De jeugd is er klaar voor, 
laat het seizoen maar beginnen! 
 
Tijdens de ALV is er aangegeven dat er nog een aantal posities beschikbaar was in 
verschillende commissies. Ik ben dan ook blij dat er een aantal inmiddels ingevuld is. 
Vincent van de Broek gaat samen met Marijn Blom de barcommissie-handschoen 
oppakken. Zoals eerder tijdens de ALV gezegd is, kan het niet zo zijn dat zij dit geheel 
alleen moeten doen. Dit is voor het bestuur reden geweest om een brief uit te sturen 
(welke eenieder inmiddels via mail heeft ontvangen) om aan te geven wanneer er geen 
bardiensten gedaan kunnen worden. Dit zal voor Vincent en Marijn betekenen dat ze 
niet meer achter barbezetting aan moeten maar dat ze zich kunnen bezig houden met 
andere taken die bij barcommissie horen. Ik reken op de inzet en beschikbaarheid in 
deze van alle leden. 
 
De gesprekken met de gemeente over de nieuwe locatie zijn, na een lange vakantie waar 
ook nog gemeenteraadverkiezingen aan vooraf gingen, weer begonnen. Vooralsnog heb 
ik hierover geen nieuws te melden. Zodra hier nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dit 
jullie laten weten. 
 
Tot slot heb ik nog 1 ding te melden, en dat is dat we 14 juni 2011, 40 jaar bestaan! Dit 
zullen we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de volgende Scrumpie zal de feest 
datum bekend gemaakt worden. Bestuur en evenementencommissie gaan binnenkort bij 
elkaar zitten om een spetterend feest te organiseren, hou de agenda maar vast vrij!  
 
Allemaal een sportief, gezond en gezellig seizoen gewenst!  Thierry Bayle



 

 

 

Uit de ouwe doos………… 
 
 



 

 

 

Van de trainer………………………………… 
  
Well, I have just finished playing my first full game of rugby for about 3 years in the REL 
2nd team and I can now remember why I stopped. My bad knee hurts, my good knee 
hurts even more and my neck (yes I have a neck) is aching. But it hurts so good when you 
are playing rugby. 
  

Despite dropping yesterday's match to 
Utrecht, Frank Maas and I remain very pleased 
with how the REL 1st team has progressed 
through the pre-season and into our first two 
fixtures. While our first up 25-14 win against 
Castricum was very satisfying, the players are 
very aware that there is still significant 
improvement ahead for us and I am excited with 
what this group is capable of achieving. 
  
The 26-17 loss to Utrecht was disappointing and 
there is little doubt that the loss of key personnel 
- especially Radu in the scrums and Percy in the 

lineouts - robbed us of the quality set piece ball we enjoyed against Cas. But we did 
manage to run in 3 tries to Utrecht's 2 and the team fought hard to the final whistle...and 
sadly it was a whistle that was blown against REL far too often. But ultimately it was 
some poor execution in attack and sloppy forward play , especially in defensive lineouts, 
which was the difference between the teams. 
  
Ereklasse 2010-11 has already shown that any of the teams could win on any given 
Saturday...and I ask that the REL supporters keep the faith with this terrific group of 
players. They are an exciting team to coach and many are young guys with their best 
rugby ahead of them - they are going to give the REL rugby club some very proud 
moments over the next few months. But, as the saying goes, you cannot put old heads on 
young shoulders and while they mature as rugby players they are going to have us 
watching with our hearts in our mouths a lot too. But I am sure it is going to be quite a 
fun ride. 
  
It often amuses me how many people around the REL club have not come to terms with 
modern rugby and the use of reserves. I regularly get asked questions about the 1st team 
players like "why is he only a reserve?". Rugby in 2010 - especially at the higher levels - 
requires coaches to make full use of the reserves bench. This often means that strategic



 

 

 
use of replacements will see a "reserve" actually get more game time than the starting 
player. If a coach is going to get the best out of his full squad - then there are key things 
that need to be considered when deciding on the starting 15 and how the reserves will 
be used. For example, it is always a challenge balancing the right mix of forwards over 
the full 80 minutes to ensure the team has the right scrum, lineout, workers, runners, 
"fresh legs" and, importantly, experienced players on the field at any time. Then you 
need to have "plan B" to cover injuries or if a player is having an "off day". Frank and I 
have many discussions every week about team selections, and often our discussions 
focus on having the right team on the field for the final 20 minutes to secure a victory 
and not just about who is in the starting 15. 
  
I am sure most people around the club would now know that Matt "Gus" Wieland is not 
playing at REL as was initially planned due to a serious neck injury he sustained while 
playing back in Brisbane. Gus will be fighting fit for the start of the club season in 
Brisbane in March 2011, but sadly will not be in the red, white and black. I am sure we all 
wish Gus the very best. Most people around the club will now know that due to issues 
with his visa, Wayne "Meggs" Wilson has left us.  I would like to thank Meggs for his 
outstanding service to REL over the past year. There is little doubt that Wayne's effort on 
the pitch week after week during the last season helped lift REL to being a geniune 
Ereklasse team and not side just making up the numbers. Meggs is the ultimate flanker 
and probably the best ball thief I have ever coached or played along side of. His ability to 
pressure the tackle area and come away with the ball is amazing. But Wayne also bought 
leadership to the team and his never-ending talking and positively motivating the best 
from those alongside him will be missed as much as anything. Wayne has managed to 
stay close by - joining a London division 2 club just across the ditch. 
  
I welcome back to the REL both Gigi and Radu who return after having been on the Leur 
2 years ago. They are joined by fellow Romanian Marius or "the little fella", as he is 
known around the house. We also welcome two Australians - Ben (Hamburger) James 
and Kieran (Percy) Macdonald. In a week we will have another Aussie, Andrew "Roo" 
Brown, a back row player who joins us from the Easts Longhorns club in Brisbane. 
  
I am looking forward to working with Frank, Jan de Jong and all others associated with 
the REL 1st team and seeing how far we can go this year. I would like to wish everyone 
associated with REL the very best for the season. 
  
Paul Davey
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REL, een potent clubke………….1 
 

 
Wij feliciteren de trotse ouders, Ilse en Johan met de geboorte van Mick 
 
 

 
 



 

 

 

Rik Roovers, ster in Oranje Rugbyteam 
 
Het is niet zo dat Rik Roovers niet van voetbal houdt. Toen 
we aanbelden voor een interview zat hij wel degelijk naar de 
voetbal te kijken, maar zijn passie ligt toch bij een andere 
sport, nl. rugby. Rik is in de landelijke rugbywereld geen 
onbekende meer. Al drie jaar is Rik selectiespeler in het 
Oranje Rugbyteam. Daarnaast is hij selectiespeler van het 
Oranje 7-Team. De aanleiding van dit interview was dat Rik 
onderscheiden is door de landelijke Rugbybond met de titel 
“Rugbyer van het jaar”. Hiervoor ontving hij de Leo van 
Herwijnentrofee . De bijbehorende oorkonde vermeldt: 
 
Om deze eretitel te ontvangen, moet de laureaat optimaal 
voldoen aan een aantal basisprincipes en nauwgezet afgewogen criteria die voor 
iedereen –binnen en buiten de rugbygemeenschap – zichtbaar zijn: 
Karakter – Respect – Passie – Samenwerking –Trots – Gedrevenheid 
 
www. rugby.nl  
Op de site van www. rugby.nl stond het als volgt verwoord: 
‘Rik speelt al vanaf zijn vijfde bij RC Etten-Leur. Rik heeft in alle Nationale Jeugdselecties 
gespeeld en zit momenteel bij de selectie van het Nederlands team als het Nederlands 
Sevens Team. Rik zet zich ook in als trainer voor diverse jeugdgroepen bij REL. Rik heeft 
passie voor het spel, committeert zich voor meer dan 100% en functioneert uitstekend 
binnen de spelersgroep. Een buitengewoon betrokken en sociaal iemand, die een hele 
positieve uitwerking heeft op alle andere in de spelersgroep. Niet alleen tijdens 
rugbywedstrijden en de vele trainingen, maar ook vooral daarbuiten.  
"Rik heeft alles wat wij van onze atleten verlangen: doorzettingsvermogen, teamspirit, 
enthousiasme, talent, clubliefde, progressie, teamgevoel, maar bovenal effectief en 
scorend in wedstrijden", aldus het management van de Nederlandse Selecties’.  
 
RC Etten-Leur  
Rik is vanaf zijn 5

e
 jaar al met rugby bezig. Aan de hand van vader Jos kreeg hij het 

rugbyvirus binnen bij hun club RC Etten-Leur. Inmiddels is hij 22 jaar en nog steeds is hij 
vol van rugby en heeft hij bereikt waar de meeste kinderen van dromen: het 
Oranjeteam. Naast het fanatiek zelf spelen in de  ereklasse bij RC Etten-Leur (scrum half/ 
center voor de kenners) traint hij de jeugd en speelt hij internationale wedstrijden met 
de Oranjeselectie, zit hij al 4 jaar bij de selectie van het Oranje 7-team én moet hij tijd 
vinden voor zijn studie bouwkunde aan de HTS. 



 

 

 
Olympische sport  
Het Oranje Seven-team speelt overigens rugby dat op een veld wordt gespeeld met 
dezelfde afmetingen als het gebruikelijke rugby, het aantal rugbyers is echter per team 
maar 7. Omdat het conditioneel nogal wat vergt, is de speeltijd wel ingekort naar 2 x 7 
minuten. (Een gebruikelijke rugbywedstrijd met 2 teams van 15 spelers duurt 2 x 40 
minuten). In 2016 is het een Olympische sport en kunnen we naar alle waarschijnlijkheid 
Rik in actie zien met het Oranjeteam. 
Overigens wordt er hard gewerkt aan het niveau van het Nederlandse Rugby. Het niveau 
van landen als Engeland, Schotland, Wales, Frankrijk e.d. is nog wat te ver, maar met de 
landen die daar net onder zitten, kan Nederland zich aardig meten. Op veel toernooien 
in het buitenland slaat Nederland beslist een goed figuur. 
 
Basisprincipes  
Natuurlijk vroegen we Rik de 
basisprincipes uit te leggen en 
mocht hij reclame maken voor 
zijn sport. Ook de bij de 
meeste mensen bekende 3

e
 

helft kwam ter sprake: 
“Het is op de eerste plaats 
geen sport voor ‘watjes’. Je 
moet tegen een stootje 
kunnen. Je mag de bal alleen 
maar naar achteren een pass 
geven, terwijl je dus allemaal 
naar voren loopt naar de 
achterlijn van de tegenstander. Daar moet de bal uiteindelijk naartoe om deze achter de 
lijn op de grond te drukken. Je krijgt dan 5 punten en dan mag je proberen vanuit het 
veld de bal tussen de palen te schieten. Lukt dat dan krijg je er 2 punten bij. Het leuke 
aan de sport is, dat het een sport is waarbij het er zeer sportief aan toegaat. Schwalbes, 
om gele kaarten vragen e.d. zie je bij ons niet. Trappen, slaan, vechten e.d. is streng 
verboden en komt eigenlijk ook nooit voor. Respect voor de scheidsrechter en 
tegenstander staan bij rugby hoog in het vaandel. (Gezien de pretoogjes van Rik en mijn 
eigen waarnemingen uit het verleden, weet ik dat er wel degelijk wel eens iets wordt 
uitgedeeld. LS) Na de wedstrijd volgt er inderdaad een 3

e
 helft waarbij de tegenstander 

gezellig in de kantine wordt uitgenodigd om het glas te heffen”. 
“Waarom lid worden van RC Etten Leur? “Rugby is een hele leuke sport, onderling 
hebben we het heel gezellig, na de wedstrijd is er altijd een feestje in het clubhuis met 
de tegenstander, we zijn er met vrienden onder elkaar en het rugby is weer van een 
hoog niveau”. 



 

 

 
Websites 
“Blijf je bij RC Etten-Leur?” “Natuurlijk droom ik ook van een internationale carrière bij 
een grote club, maar voorlopig blijf ik in Etten-Leur actief”. 
 Mocht je interesse zijn gewekt, kijk dan ook eens op de site de Nederlandse Rugbybond:  
www.rugby.nl  of op de site van RC Etten-Leur  www.rubyclubettenleur.nl  
Het rugbyseizoen zit erop. Half augustus begint de training weer. Ga gerust eens kijken 
op het sportterrein van RC Etten-Leur aan de Lange Brugstraat in Etten-Leur. 
 
L. Stok 
(met dank aan Leo Stok van het blad “Princenhage”) 
 
 

Bram Lavrijsen overleden……….. 
 
Het bericht van het overlijden van Bram sloeg bij REL in als een bom. We waren zaterdag 
4 september nog in feeststemming in het clubhuis na de overwinning op Castricum toen 
rond 19.00uur het verschrikkelijke bericht binnenkwam. Dan blijkt weer wat een hechte 
club REL toch is. Iedereen zocht steun bij elkaar en iedereen ging op zijn eigen manier 
met het overlijden van Bram om. Zondag werd de wedstrijd van REL 2 afgelast, maar 
werd er wel om 13.00uur verzameld in ons clubhuis. Met z’n allen probeerden we het 
verlies van Bram te verwerken. Na sloten koffie hebben we met z’n allen een flesje op 
flesje gedronken. 
Op de crematie bleek wederom dat Bram voor heel veel mensen een vriend is geweest. 
Het crematorium was te klein om de honderden mensen, die Bram de laatste eer 
kwamen bewijzen, te herbergen. Onze club was met tientallen leden aanwezig. Op 
verzoek van de ouders van Bram waren de REL-leden gekleed in colbert en droegen zij de 
REL-stropdas. 
 
Na de crematie werd er geproost op het leven van Bram. Dit vond plaats op de 
Havermarkt. Het was een zeer indrukwekkende bijeenkomst. Tijdens het toosten met 
Bram’s favoriete drank, champagne werden er honderden ballonnen opgelaten. Als REL 
hebben we ons lied “Far Away” ten gehore gebracht op een volle maar doodstille 
Havermarkt. Een zeer bijzondere ervaring. 
 
We kunnen met recht zeggen dat we op geweldige manier van Bram afscheid hebben 
genomen. We zullen Bram nooit vergeten!! 
We wensen Jan en Floor, Linda, en Joris en Saskia heel erg veel sterkte bij het verlies van 
zo’n geweldige kerel. 
René

http://www.rugby.nl/
http://www.rubyclubettenleur.nl/


 

 

 

 
 

Bram overleed op zaterdag 4 september 2010. Bram is 35 jaar geworden 
 
 
 

Uitgave volgende Scrumpies………………….. 
 
Scrumpie november 2010 
Deadline 12 november, verschijnt op 17 november 
 
Scrumpie december 2010 
Deadline 16 december, verschijnt op 23 december 
 
Scrumpie april 2011 
Deadline 3 april, verschijnt op 8 april 
 
Noteer bovenstaande data in uw agenda 

 
 



 

 

 

Onderschept…………………….. 
 
De redactie van het Scrumpie heeft onderstaand bericht en de reactie op dit bericht 
weten te onderscheppen. Het gaat om een schrijven van de coach van REL 2 van vorig 
seizoen. Een van zijn spelers heeft hierop in zijn eigen stijl gereageerd. Uiteraard willen 
wij u dit niet onthouden. 
 
De brief: 
 
Waarde vrienden van 2, 
  
Het zal u de laatste maanden niet ontgaan zijn dat ik het enorm naar mijn zin heb in mijn 
nieuwe baan, maar dat ik tevens voor deze baan veelvuldig op allerlei “vervelende” 
locaties in het buitenland mag verblijven. Het reizen en internationaal werken heeft me 
altijd sterk aangetrokken. 
  
Gezien de tijd die ik gemiddeld door de weeks weg ben heb ik besloten om met het 
coachen van de vrienden van 2 te stoppen,  
Het achter de vodden zitten van al het verborgen talent, het enthousiasmeren van de 
oude geweldenaren, het positief stemmen van en onderhandelen met partners, 
geliefden en vriendinnen en het wekelijkse moeilijke moment van de selectie 
vaststelling,vraagt een hoeveelheid beschikbare tijd die ik gewoonweg niet meer op door 
de weekse avonden heb. 
  
Het was zeer hoopvol om te zien dat de vrienden van 2 het afgelopen seizoen versterkt 
werden met een aantal jonge talenten,de oude meesters zich vol overgave wekelijks in 
de strijd gooiden, en er zodoende vrijwel wekelijks met een compleet team inclusief 
reserve talent kon worden aangetreden. 
  
Indien jullie als vrienden voor het komende seizoen gezamenlijk bereid zijn om de 
benodigde trainingarbeid te gaan volbrengen kunnen de vrienden van 2 een gooi gaan 
doen naar een hogere positie in de competitie en mogelijk zelfs gaan bouwen aan een 
kampioensformatie. 
  
Vrienden, ik denk met veel plezier terug aan het ontbijt in het Museum du Rugby van 
Jean LeJeune en de gesponsorde busreis naar het verre Maastricht, het adopteren van 
het jonge Maraboetje, de broodjes worstjes van Toko Thuur, het gezang der vrienden en 
de sportieve strijd en formidabele inzet door U allen geleverd. Ik dank nogmaals onze 



 

 

 
trouwe supporters en jullie partners voor hun wekelijkse steun en toestemming om U 
allen op het rugbyveld te hebben kunnen laten excelleren. 
 
U kunt met een gerust hart weer de telefoon opnemen, ik zal u voorlopig niet meer lastig 
vallen. 
  
Allen een bijzonder goede vakantie toegewenst en veel sportief succes en genot voor het 
nieuwe seizoen. Wij gaan elkaar zien, 
Gegroet, 
  
CJ,  
ex coach maar blijvend vriend van 2 
 
 
De reactie op de brief: 
 
Beste Coach  
Nog bedankt voor je in zet als coach van deze bijzondere samenstelling genoemd Rel 2. 
Met verbazing heb ik altijd gekeken met hoeveel geduld en inzet je dit zooitje ongeregeld 
jaren heb proberen te motiveren . 
Ik ben overtuigd dat als je ze niet zo achter de reet gezeten had dat je wekelijks weer 
met 10 man vertrok richting welke tegenstander dan ook waar je dan een paar kneuzen 
van mocht lenen na dat ze je de eerste helft het licht bij je uit je ogen hadden proberen 
te lopen . 
Maar alleen als ze met 50 punten verschil voorstonden kon je een paar rand debielen 
lenen die zelfs in de weg lopen niet fatsoenlijk konden. 
Nee hoor petje af voor je geduld : wel duizend keer heb ik gehoord : “wordt er nog 
getackeld : jullie lopen alsof je al verloren heb : Gari niet offsite inkomen, Segers vang die 
bal eens, Arthur hou je bek, ook jij Gerard, Piet praat eens tegen je lijn, van Oers je stinkt 
weer naar de drank, concentreren en hou je kop als ik praat.” ja zo kan ik nog wel even 
door gaan. ( laat me eigen tekortkomingen even achter wegen ]. 
Triest hoe je iedere keer weer door Boyke , Brammetje en Nicky in de maling werd 
genomen dat ze volgende week echt weer mee doen. 
Hoe je iedere keer weer dat enthousiasme kon opbrengen om dat samenraapsel naar 
een hoger niveau kon brengen is zacht gezegd wonderbaarlijk.  
Natuurlijk is zo als alle baantje bij de REL onderbetaald en ondergewaardeerd dus ook 
voor jou geld dat alles Kut geregeld is en dat het allemaal jouw schuld is als we weer 
verliezen of het een en ander niet deugd. 
Nee vertel mij wat na 6 jaar sponsoring hoef je het van de schouder klopjes niet te 
hebben . Maar als Reller in hart en nieren doe je met liefde alles voor je club .



 

 

 
Met in je achter hoofd dat je vroeger ook altijd wat te zeiken had kun je er dan ook net 
iets beter tegen.   
Toch denk ik dat ik namens heel het team spreek als ik zeg dat we je erg waarderen en 
van je aanwezigheid hebben genoten. 
We wensen je dan ook veel succes in je verdere carrière en hopen je nog vaak op de club 
te mogen zien. 
 
Groetjes   

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

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/


 

 

 

Commissies binnen REL…………. 
 
Binnen Rugbyclub Etten-Leur zijn diverse commissies actief. Hieronder een overzicht van 
de verschillende commissies en de leden van hiervan. Telefoonnummers en  
e-mailadressen vindt u op de website www.rugbyclubettenleur.nl, onder de tab “Contact 
& Info” 
 
(Rugby)Technischecommissie 
Ton van de Sande (voorzitter) - Jos Roovers - Frank Maas    
 
Jeugdcommissie 
Charlotte Taylor (voorzitter) - Corné Jongeneelen - Nicole van den Bruele –  
Arthur Leendertz - Vacature 
 
Barcommissie 
Marijn Blom en Vincent van den Broek   
 
Sponsorcommissie 
Mels Teunissen - Joost Gielen - Johan Hereijgers   
 
Commissie CGK (Clubhuis, Gemeente, Kerk) 
Mels Teunissen en René Pijnenburg   
 
Activiteitencommissie 
Mels Teunissen - Wanne Wevers - Carlo Nuiten - Jörgen Bond - Jan de Jong – Nick 
Martens  
 
 
 
 

REL, een potent clubke…………………..2 
 
Scott en Kristina Corsi hebben ook gezinsuitbreiding. Op 15 september is hun tweede 
zoon geboren. Hij heet Saveli. Hierbij feliciteren wij Scott en Kristina met de geboorte 
van Saveli. 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 

 

 
 

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

e-mail bagijntools@planet.nl 
 

 
Nieuwe leden voor REL…………….? 
 

Regelmatig verzorgt REL clinics. Twee deelnemers aan één van deze clinics hebben ons 
een reactie gestuurd. 
 
“Toen ik voor het eerst hoorde dat we naar de rugby gingen, dacht ik, man dat is 
gewelddadig! 
Maar het was heel erg leuk . 
Zoals het tackelen  en de wedstrijden en het beuken” 
 
Groetjes Lennaert Smits  
 
“Ik hoorde dat we gingen rugbyen met de klas. We waren uitgenodigd door de club waar 
Luke speelt. 
Ik vond het leuk en je kon iets winnen als je iemand om ver kreeg, maar helaas niemand 
had gewonnen. 
En het tackelen was heel leuk”. 
 
Groetjes Faries Azmani 

  



 

 

 

Vernieuwde website Rugbyclub Etten-Leur 
 

 
 
Tijdens de zomer maanden is er hard gewerkt aan het vernieuwen van onze website. Dat 
was hard nodig! En sinds 12 augustus is de vernieuwde website te bereiken via 
 

www.rugbyclubettenleur.nl 
 
Op deze website vindt u uitgebreide informatie betreffende Rugbyclub Etten-Leur. Op de 
home pagina treft u belangrijke berichten aan, zoals de convocatie en straks ook het 
schema met bardiensten. Op de pagina “links” ga je makkelijk naar berichten in de media 
waarin REL wordt genoemd, en via deze tab kun je ook naar interessante rugbysites. De 
overige tabs wijzen voor zich. 
De teamfoto’s zijn nog niet allemaal recent, maar dat komt binnenkort goed. 
 
Verder willen we graag recente foto’s van trainingen en wedstrijden ontvangen, zodat 
we die op de website kunnen plaatsen. Naast de foto’s is informatie over de betreffende 
wedstrijd natuurlijk belangrijk, de tegenstander, de uitslag, de datum van de wedstrijd 
e.d.  Ook wedstrijdverslagen kunnen we nu makkelijk op de website plaatsen. Dus vindt 
u het leuk om de wedstrijden van uw zoon of dochter te verslaan, dan is een mailtje naar 
penningmeester@rugbyclubettenleur.nl voldoende om het op de wedsite te laten 
plaatsen. 
 
René Pijnenburg

http://www.rugbyclubettenleur.nl/
mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

Carlo en Caroline getrouwd………….. 
 

 
 
Op 10 september jl, zijn Carlo en Caroline getrouwd. Wij wensen hen veel geluk in hun 
verdere leven en hopen dat ze lekker genieten op Bali. 
 

 
     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 



 

 

 

Rinus van Leerzem overleden…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 16 juli 2010 is Rinus van Leerzem 
overleden. Rinus was één van de REL-
leden van het eerste uur en bezocht 
nog regelmatig de wedstrijden van 
REL 1. 
 
Rinus is in besloten kring begraven. 
 
Hij is 73 jaar geworden. 
 
Wij wensen Ellens en de familie van 
Leerzem heel veel sterkte bij dit 
grote verlies. 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur 
 
De leden die de Algemene Ledenvergadering in juni hebben bezocht weten dat er veel 
gevraagd wordt van leden en sponsoren om er voor te zorgen dat onze vereniging de 
ingeslagen weg kan blijven volgen en verder kan uitbereiden. Hoger op ranglijst in de 
ereklasse eindigen was een van de doelen die we ons als club hebben gesteld. Daarnaast 
is één van de andere doelen veel aandacht aan de jeugd besteden zodat we op den duur 
onze jeugd weer terug zien in het eerste team. 
Eén van de mogelijkheden om onze ambities te bekostigen is het in het leven roepen van 
“De vrienden van Rugbyclub Etten-Leur”.  
 
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  

 

 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

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



 

 

 

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. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Lunchen, Dineren, Tapas en 

gezellig borrelen. 

 
 

 
 
 
 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 

Toernooidagen REL seizoen 2010 - 2011 
 
Komend seizoen is er door R.E.L. een aantal toernooi / wedstrijddagen 
aangekondigd in binnen- en buitenland. Hieronder een resumé van de dagen: 
 
Zaterdag 02-10-2010;  
Het 2e Najaar Jeugdtoernooi voor Turven (U9); Benjamins (U11) & Mini’s (U13). 
 
Zaterdag 16-04-2011;  
Het 4e Pré Paastoernooi voor de Turven (U9) & Benjamins (U11). 
 
Zaterdag 23-04-2011;  
Het 16e Jeugd 15-a-side Rugby Paastoernooi voor Cubs (U15) & Junioren (U17). 
 
Zondag 24-04-2011;  
Het 38e Senior 15-a-side Rugby Paastoernooi voor Colts (U19) & Senioren. 
 
Afgelopen maand is de toernooidag van 02-10-2010 helemaal vol gelopen met 
aanmeldingen. Het belooft een drukke dag te worden met veel kleine rugbyers. 
Ook voor het Pré Paastoernooi  zijn de eerste aanmeldingen binnen. 
 
Voor al deze wedstrijddagen zoeken wij vrijwilligers. Denk aan inzet / hulp voor 
‘n  bar dienst; in ’t friet kot; de EHBO, de referee’s ... van alles wat... of kom 
gewoon de mannen van de REL aanmoedigen. 
 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende de 
toernooidagen bij REL. 
 
Met vriendelijke groet,  
Wanne Wevers 
w.wevers@casema.nl 

mailto:w.wevers@casema.nl


 

 

 

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 
 

 

 

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

 

 

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

Uit de ouwe doos………………. 
 

 
 

Convocatie voor 6 oktober 1974



 

 

 

De contributiemeter……. 
 

 

 
Beste (ouders van) REL-leden, 
 
Zoals bovenstaande grafiek (stand 20 september) aangeeft hebben we ondanks dat de 
datum van 3 september reeds achter ons ligt, nog niet alle contributie binnen. Ook een 
eerste betalingsherinnering heeft niet veel geholpen. Met klem verzoek ik een ieder die 
nog niet betaald heeft dit alsnog met spoed te doen! 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw snelle reactie. 
 
René Pijnenburg, 
Penningmeester 

62%

38%

Contributiemeter seizoen 2010 - 2011

Reeds betaald

Openstaande contributie



 

 

 

Nieuws van de activiteitencommissie 
 
Voor dit seizoen, schrijf onderstaande data in je agenda: 
 
REL Feest:  
Zaterdag 13 november 2010.  
Welke thema het wordt ..... blijft nog geheim!! 
 
Kerstdiner:  
Vrijdag 17 december 2020. 
 
Nieuwjaars receptie en Oud tegen Jong:  
Zondag 02 januari 2010. 
 
Senioren trip:  
Vrijdag 08 t/m zondag 10 april of het weekend van vrijdag 15 t/m zondag 17 april 
2011. 
Reserveer deze data voor de trip. De komende maand zal er meer kenbaar 
gemaakt worden. Ook hiervoor geldt: welke thema en bestemming ..... blijft nog 
geheim!! 
 
Afgelopen maand heeft de AC meer activiteiten geopperd om dit seizoen te 
organiseren. 
Zijn er van jullie zijde (jong of oud) ideeën om te organiseren voor de club, dan 
horen wij dat graag! 
 
Nieuws en nieuwtjes voor bovenstaande activiteiten volgen. 
 
Met vriendelijke groet,  
de activiteitencommissie. 
 
Jörgen Bond, Jan de Jong, Mike Stapel, Nick Martens, Mels Teunissen en Wanne 
Wevers. 



 

 

 

REL artikelen…………. 
 
Naast rugbyballen met de naam en logo van REL, zijn er ook nog steeds zeer mooie REL 
caps te koop. Beide artikelen zijn ook uitermate geschikt om cadeau te geven. Deze 
artikelen zijn te verkrijgen bij Thierry Bayle en René Pijnenburg. Naast de ballen en de 
caps is nog steeds de originele REL stropdas op voorraad. Alle artikelen kosten slechts  
€ 17,50 per stuk. Uiteraard steunt u met uw aankoop ook onze club. 
 
 
 



 

 

 

Jeugdhoek……………….. 
 
Beste mensen, 
 
Sinds dit seizoen ben ik bestuurslid jeugd en als zodanig schrijf ik graag een stukje voor 
de Scrumpie. Ik ben Charlotte Taylor, moeder van Luke (benjamin) en Rick (turf) Taylor. 
Onze zoons rugbyen nu voor het 2

e
 seizoen volledig mee en ik heb dan ook niet al te lang 

na hoeven denken om de bestuursfunctie jeugd te gaan vervullen.  Mijn man Simon 
Taylor heeft ongeveer 15 jaar geleden ook een korte tijd gerugbyd bij REL maar moest 
destijds vanwege blessures zijn favoriete sport vaarwel zeggen.  
 
Als niet-rugbyende moeder met weinig verstand van de sport moet ik nog de nodige 
kennis opdoen om de jongens fatsoenlijk aan te moedigen tijdens de wedstrijden. Een 
van mijn doelstellingen voor het komende seizoen is dan ook om een spelregelavond te 
houden voor alle ouders die daar belangstelling voor hebben. Het lijkt mij leuk en 
interessant om te weten hoe de spelregels zijn.  
 
Verder streven wij ernaar als jeugdcommissie om het jeugdbestand in eerste instantie te 
stabiliseren en natuurlijk willen wij meer leden werven om zo de groep jeugdigen te 
vergroten en volledige teams te kunnen vormen in elke leeftijdscategorie. Zoals de 
meesten van jullie wel weten volg ik Thierry Bayle op en hij heeft vorig jaar nog geregeld 
dat we voor een aantal teams clusteren met Roosendaal en Breda zodat onze REL-leden 
toch wedstrijden kunnen spelen. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als we zelf volledige 
teams zouden hebben.  
 
Bij deze wil ik 2 vacatures vermelden die nog open staan binnen de jeugd:  
Begeleider voor de Junioren, deze functie kan natuurlijk door meerder personen – 
ouders, in  goed overleg vervuld worden. Helaas hebben we hier tot op heden nog geen 
aanmeldingen voor ontvangen. Lid van de jeugdcommissie, we zijn nog op zoek naar 
minimaal 1 persoon die lid wil worden. We vergaderen naar behoefte, zo ongeveer 1 x 
per 6 weken, en organiseren de activiteiten rondom de jeugdleden zoals toernooien en 
uitjes, ook zijn we aanspreekpunt voor alle ouders en wanneer er zich problemen 
voordoen in de jeugdcategorie zullen we gezamenlijk naar een oplossing moeten zoeken.  
Op dit moment bestaat de jeugdcommissie uit Corné Jongeneelen, Nicole v.d. Bruele,  
Arthur Leendertz en mijzelf als voorzitter.Vragen, opmerkingen e.d. over de jeugd kunt u 
mailen naar jeugd@rugbyclubettenleur.nl. Graag zie ik alle suggesties en / of 
opbouwende kritiek tegemoet. 
 
Charlotte Taylor 

mailto:jeugd@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

Wedstrijdballen sponsors seizoen 2010-2011 
 
Datum: Wedstrijd: Sponsor: 

za 09-10-2011 REL 1 – RC Hilversum nog te vergeven 

za 16-10-2011 REL 1 – AAC Rugby Rein en Toos Nuiten 

za 30-10-2010 REL 1 – 't Gooi nog te vergeven 

za 04-12-2010 REL 1 – RC the Dukes Rotterdam Rail Feeding 

za 15-01-2011 REL 1 – LRC DIOK nog te vergeven 

za 22-01-2011 REL 1 – Haagse RC nog te vergeven 

za 19-02-2011 REL 1 - Eemland nog te vergeven 

za 16-04-2011 
Finale Jeugd Pré Paastoernooi  
(U9 & U11 teams) nog te vergeven 

za 23-04-2011 
Finale Jeugd Paastoernooi  
(U15 & U17 teams) nog te vergeven 

zo 04-04-2011 
Finale Senioren Paastoernooi  
(U19 & Senioren teams) nog te vergeven 

 
Zoals je kunt zien zijn niet alle wedstrijdballen voor de competitie wedstrijden van R.E.L. 
1 vergeven. Heeft u interesse of kent u iemand die een wedstrijdbal zou willen 
sponsoren, laat het even weten. 
 
Met vriendelijke groet, Wanne Wevers. 
w.wevers@casema.nl 

 
 

mailto:w.wevers@casema.nl


 

 

 

REL-feest - zaterdag 13 november 

 
Het thema blijft nog even geheim…..!?! 



 

 

 

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 

 
 
  



 

 

 


