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Om te beginnen………………….. 
 
Beste lezers,  
 
Voor u ligt de november uitgave van het REL clubblad Scrumpie. Sinds april heeft er een 
ware geboortegolf plaatsgevonden bij onze club. Helaas hebben we ook afscheid moeten 
nemen van het oud REL-lid Dirk Jan Straathof. 
Verderop in deze uitgave stellen een aantal nieuwe spelers zich aan u voor. Uiteraard zijn 
er weer de vaste rubrieken. Doordat onze voorzitter in verband met zijn werk de 
afgelopen maanden helaas weinig tijd aan REL heeft kunnen besteden, dit maal geen 
bijdrage  van hem. 
De locatie voor het REL Kerstdiner is bekend en we kunnen u melden dat de verkoop van 
de Grote Clubactie loten zeer succesvol is geweest. Ik wens u veel leesplezier 
 
René Pijnenburg 
 
 

 
 
 
 
 
Volgende uitgaven van Scrumpie….. 
 
Scrumpie december 
Uitgave 23 december – deadline 18 december 
 
Scrumpie april 
Uitgave 6 april – deadline 1 april 
 
Noteer bovenstaande data in uw agenda en lever je bijdrage aan ons clubblad via 
penningmeester@rugbyclubettenleur.nl 
 
 
 

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

Nieuw bloed…………. 
 
Naam: Sam van Osch 
 
Leeftijd: 8 jaar 
 
Wanneer ben je begonnen bij REL? Vorig jaar na 
Pasen 
 
Had je voordat je bij REL begon al eerder rugby 
gespeeld? Nee 
 
Door wie of wat ben je gaan rugbyen? Papa heeft ook altijd rugby gespeeld. 
 
In welke categorie/team speel je? Turven 
 
Op welke positie speel je? euh, weet ik  (nog) niet 
 
Wie is je trainer? Corné en Arthur 
 
Op welke school zit je?  Pontus in Etten-Leur 
 
Heb je een relatie? nog niet 
 
Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan? Tennis en Voetbal 
 
Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken? Soms 
 
Welke wedstrijd heb je gezien? Paastoernooi en het 40-jarig bestaan 
 
Heb je het naar je zin bij REL? JA 
 
Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL? ....geen idee... 
 
Wat je verder nog wilt toevoegen. Dat ik het heel leuk vind bij REL!!!!! 
 



 

 

 

Website www.rugbyclubettenleur.nl...... 
 
Op de website van onze club tref je alle informatie betreffende onze club. Of het nu gaat 
om stukken in de media, foto’s betreffende onze club, informatie over de vele 
commissies binnen REL, de agenda, de wekelijkse convocatie; u vindt het allemaal op 
onze website. Ook dit Scrumpie staat op onze website vermeld en daarbij zijn alle foto’s 
en logo’s in kleur. 
 
 

 
 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 

REL, een potent clubke……………. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 26 april 2011 is 

 
Louna 
geboren 

 
Dochter van 

Claudia Stok en Lars van den Biggelaar 
Zusje van Hessel en Menno 



 

 

 

New Blood…………….. 
 
 
 
 
 
 
David Air 
Age 26 
From Scotland 
 
 
 
 

 
 
 
 

Matthew Tully 
Age 26 

From Australia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cian O’Donnell 
Age 23 
From Ireland 
 

  



 

 

 

Nieuw bloed………. 
 

Hoi, ik heet Nick Overgoor en ben dit seizoen gestart bij REL. 
Ik ben afgelopen 20 september 8 jaar geworden en train bij 
de Turven. 
Mijn mama kent Jan de Jong en zodoende ben ik op het idee 
gekomen om eens bij de Rugby te gaan kijken, misschien dat 
ik het wel leuk vindt. 
Zeker ook omdat ik, door mijn ADHD, veel energie heb en 
een gevecht durf aan te gaan. 
Op welke positie ik train weet ik eigenlijk niet precies, wel 
durf ik iemand te takelen en ben niet bang. Volgens Arthur 

ben ik een ruwe diamant. 
Trouwens Arthur en Corné zijn onze trainers.  
 
Voordat ik op rugby ging heb ik op Judo gezeten en Streetdance, ben er achter gekomen 
dat ik dit toch echt iets voor mij vindt. Op school gaven ze mij daar ook gelijk in. Door 
mijn ADHD en dat ik dyslectisch ben zit ik in Etten-Leur op speciaal basisonderwijs Het 
Kompas. Hier heb ik het erg goed naar mijn zin, net zoals ik het nu ook bij REL héél erg 
goed naar mijn zin heb. 
 
Voorlopig denk ik dat ik genoeg over mezelf heb verteld en hopelijk gaan jullie nog veel 

van mij horen 
 
 
 

Heb ik weer…… 
 
Mijn nieuwe buurvrouw klopt op mijn deur. 
Ik doe open en blijf verstomd staan... verrast door haar buitengewone schoonheid. 
Bijna stotterend vraag ik haar : "Wat kan ik voor je doen?" 
Ze antwoordt : "Kijk, ik ben pas aangekomen in deze stad en ik heb zin om mij te 
amuseren, dronken te worden en heel de nacht te vrijen......... ben jij vanavond bezet ?"  
..."NEE, zeker niet!"  zeg ik. 
"Wil jij dan op mijn hond passen tot morgenvroeg?" 
  
^@#+&%# 
 
 



 

 

 

Ledenadministratie………….. 

 
De ledenadministratie wordt bij REL op één centraal punt gevoerd en wel bij de 
penningmeester. Dit gebeurt in een systeem dat ARL heet en dat rechtsreeks in 
verbinding staat met de Nederlandse Rugbybond. Wijzigingen in de REL 
ledenadministratie worden dus meteen doorgevoerd in het systeem van de NRB. 
 
Bestuursleden en leden van de technische commissie en de jeugdcommissie kunnen dag 
en nacht de gegevens in de ledenadministratie raadplegen, zodat zij altijd over de meest 
recente gegevens beschikken. 
 
Het verzoek aan jullie allemaal is dus om wijzigingen, in je adres, telefoonnummer, je 
lidmaatschapstatus en/of e-mailadres uitsluitend door te geven via 
penningmeester@rugbyclubettenleur.nl  
 
 

 
Zelfs de Belgen kennen onze club. Met dank aan Camiel van Ramele 

 

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 
 

 
 

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 

 
 

 

REL een potent clubke………………… 
 

 
 

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


 

 

 

Van de trainer….. 
 
Dear Readers 
The Past 8 weeks have been the toughest weeks 
that the Club( Rel), the coaching staff and the 
players have ever experienced. All that could go 
Wrong, went wrong. Players in key postion getting 
injured( Chris,Tommy, Daan and Bart) and the Club 
losing players (Rik,Bas Chris Jimmies).  
Not been able to train or practice as a team has 
lead us to Poor Performance on the field, being at 
the bottom of the logg and Top players leaving the 
club. 
But the season is not over yet and all is not lost, so 
we can not start feeling sorry for ourselves. 
We still have a good group of young players that will wear the Rel rugby jersey with Pride 
and will do their Best Every time they represent REL. 
The best thing we can do for this players is to give them All the Support or Help they 
need. 
I still believe that the club Rel belongs in the Ereklasse and we will make sure that the 
Club stays in the Ereklasse. 
 
By vuyisile Mbula 
 



 

 

 

Nieuw bloed…….. 
 
Naam: Jannes Mijzen 
 
Leeftijd: 8 jaar 
 
Wanneer ben je begonnen bij REL? 23 augustus 2011 
 
Had je voordat je bij REL begon al eerder rugby 
gespeeld? 
Ja bij ome Hein in Schotland in de tuin 
  
Door wie of wat ben je gaan rugbyen? Door ome Hein 
 
In welke categorie/team speel je?  Bij de turven 
 
Op welke positie speel je? Dat weet ik niet 
 
Wie is je trainer? Arthur 
 
Wat doe je nu voor werk/ welke studie volgt je / welke school zit je? Op de toverlaars 
 
Heb je een relatie?  Nee 
 
Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan? Voetbal 
 
Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken? Nog niet 
 
Heb je het naar je zin bij REL? Ja 
 
Wat je verder nog wilt toevoegen. Ik heb afgelopen zaterdag 17 september mijn eerste 
toernooi gehad en ik vond het erg leuk. Wordt vast een heel goed rugby jaar. 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

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

e-mail bagijntools@planet.nl 



 

 

 

REL, een potent clubke……….. 
 
 

 

  



 

 

 

Contributiemeter…… 
 
Beste REL-leden en ouders van REL jeugdleden, 
 
Bij een lidmaatschap van elke vereniging hoort een contributie. De financiële begroting 
van onze club is naast de sponsorinkomsten en inkomsten via onze bar voor een groot 
deel op contributie-inkomsten gebaseerd.  
Het is daarom heel jammer dat een aantal leden nu nog steeds niet aan hun 
betalingsverplichtingen hebben voldaan. Daarmee worden de club en uiteindelijk de 
spelers benadeeld. Zeker voor een teamsport als rugby, mag dat natuurlijk niet zo zijn. 
 
In vergelijking met andere verenigingen/sporten is de contributie van Rugbyclub Etten-
Leur zeer reëel. Daarvoor worden er 2x per week trainingen verzorgd, kan er gedoucht 
worden, zijn er voor de oudere jeugd en senioren bijna elke week wedstrijden en worden 
er voor de turven, benjamins en mini’s regelmatig toernooien georganiseerd. 
De jongste jeugd ontvangt na de trainingen een gratis glaasje limonade en de ouders 
krijgen tijdens de jeugdtrainingen gratis koffie en thee. 
 
Daarom verzoeken we iedereen die op dit moment zijn contributie nog niet heeft 
betaald dit per omgaande te doen. De tijd en inspanningen die we als bestuur besteden 
aan het binnenhalen van achterstallige contributie, besteden we liever aan andere zaken 
binnen de vereniging. Wij rekenen op jullie medewerking. 
 
Namens het bestuur 
René Pijnenburg 
Penningmeester 

  

 

Reeds betaald 
71% 

Openstaande 
contributie 

29% 

Contributiemeter seizoen 2011 - 2012 
Peildatum 7 november 2011 



 

 

 

Bardiensten……. 
 
We zijn heel blij met de vele positieve reacties, naar aanleiding van de oproep om aan te 
geven hoe jij de invulling van de bardiensten ziet. Bijna iedereen, was voor het idee om 
het onderling op te lossen in plaats van betaalde krachten in te huren met alle nadelige 
gevolgen van dien. 
 
Iedereen heeft nu het nieuwe barschema ontvangen. Zorg er a.u.b. wel voor dat als je 
niet kunt, je tijdig zelf voor een vervanger zorgt. Neem je verantwoordelijkheid en laat je 
maten niet in de steek. Geef bij het zoeken van een vervanger goed aan om welke 
bardienst het gaat; welke datum en de aanvang van de bardienst. Dat het draaien van 
een bardienst heel leuk kan zijn, bewijst onderstaande foto, genomen op dinsdag 1 
november jl. 
 
Namens het bestuur, 
René Pijnenburg 
 

 
 



 

 

 
 

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 

 

 

 
THE LOVING HUSBAND……. 
  

A man had two of the best tickets for the Rugby 
World Cup Final.  As he sat down, another man 
came along and asked if anyone is sitting in the 
seat next to him.  "No .... ,"  he said,  "the seat is 
empty."  
"This is incredible ..... !"  said the man,  "who in 
their right mind would have a seat like this for 

the Rugby Cup Final, the biggest sporting event of the Rugby World and not use it ....... ?"  
He said,  "Well actually, the seat belongs to me.  My wife was supposed to come with 
me, but she passed away.  This is the first Cup Final we haven't been to, together, since 
we got married ... ......"  
"Oh .. . ..  I'm sorry to hear that.  That's terrible.  I guess you couldn't find someone else, 
a friend, or relative, or even a neighbour, to take the seat .... ?"  
The man shook his head . . .,  "No ........  They're all at the funeral." 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 

 



 

 

 

 
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 
 

 

 

 
 

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 

 

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


 

 

 

Kerstdiner Rugbyclub Etten-Leur……….... 
 

Vrijdag 23 december 
 
wordt het traditionele Kerstdiner georganiseerd. Dit altijd gezellig diner, bedoeld voor 
senior-leden, ouders van jeugdleden en trainers en coaches, wordt dit jaar gehouden in 
De Sprankeling in Etten-Leur. 
 
Wij nodigen iedereen van harte uit deel te nemen. Opgeven kan via onze website 
www.rugbyclubettenleur.nl . Hier kunt u uw menu zelf samenstellen.  
 
Klik op uw keuzemenu om meteen te serveren. 
 
Dit kan vanaf heden. 

 
 

 
 

Kleine indruk van vorig jaar 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/
http://www.rugbyclubettenleur.nl/nl/contact/inschrijving-kerstdiner/rel/inschrijving-kerstdiner-23-december-2011.html


 

 

 

Grote Clubactie 2011……………….. 
 

 
 
De afgelopen weken is er door slechts een 13-tal jeugdspelers van REL keihard gewerkt 
om zoveel mogelijk loten voor de Grote Clubactie te verkopen. Het resultaat mag er zijn!! 
Er werden ruim 200 loten meer verkocht dan in 2010. Totaal zijn er 741 loten verkocht. 
Teun, Jannes, Rens, Nick, Dinand, Bart, Joël, Esra, Max, Sam, Douwe, Max en Jurre 
hartelijk dank voor jullie enorme inzet. 
 

 
 

Max van Haren was onze topverkoper met bijna 300 loten



 

 

 

Saté/karaoke avond…… 
  
Na een daverend succes van vorig seizoen wederom 
op de REL de beregezellige, heerlijke saté en karaoke 
avond 
  
en wel op !! 11 februari 2012 !! 
  
Noteer alvast in uwe agenda. 
Vanaf de colts is iedereen welkom, dus jeugd, ouders van jeugd, senioren, partners van 
de senioren, en wel voor het luttele bedrag van € 25,00. 
 
En wat krijgt u hier allemaal voor, tis onvoorstelbaar, maar ‘t kan.. 
 

 onbeperkt kip-of varkens saté 

 overheerlijke nasi 

 volle bak ambiance 

 ouderwetse REL-avond, met liederlijk gezang 

 drank afgekocht van 19.00 uur tot 23.00 uur ( om weer de kelen mee te 
smeren..) 

  
Wees er snel bij want vol is vol 
  
U kunt zich vanaf heden opgeven bij de satékoning Arthur Leendertz, en graag bij opgave 
de contanten, boter bij de vis  
  
   

!!! OPROEP!!! 
  
Wie heeft een karaoke set ter 
beschikking of kent iemand die dit 
heeft. Wij, op de REL, zijn al in het 
bezit van een groot scherm en een 
beamer, nu nog de rest. 
Voor verdere info bij Arthur 
Leendertz of René Pijnenburg  

  



 

 

 
 

 

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

 

 

 
Nieuwe afvalcontainers bij REL…….. 

 
De gemeente Etten-Leur heeft een nieuw 
inzamelingsysteem ontwikkeld. Bestaande containers 
worden omgeruild voor kleinere die dan ook nog eens 1x 
per 14 dagen geleegd worden in plaats van 1x per week. 
De kosten hiervoor zijn hoger dan de tarieven die nu 
berekend worden, terwijl we minder afval kunnen 
aanbieden dan voorheen. 



 

 

 
In dat kader zijn we gaan shoppen om te kijken of er betere alternatieven in de markt 
waren. Dat heeft geresulteerd in een overeenkomst met Van Gansewinkel. 
 
Op de club worden nu 2 grote containers geplaatst van elk 1100 liter. Eén container is 
voor het restafval en de andere container is uitsluitend voor papier en karton. Deze 
containers zijn afgesloten om te voorkomen dat bewoners uit Etten-Leur hier hun afval 
gaan storten dat niet meer in hun eigen containers past. 
 
Bij elke grote container komt een kleinere kliko te staan. Weer één voor restafval en één 
voor papier en karton. Het afval van onze club moet worden gedeponeerd in deze twee 
kliko’s. Als de kliko’s vol zijn worden ze geleegd in de grote afvalcontainers. 
 
Omdat het verwerken van afval een serieuze kostenpost is verzoek ik iedereen op de 
volgende punten te letten: 
 

 Karton en papier zo klein mogelijk maken in de kliko voor papier en karton 

 Het overige afval zo klein mogelijk maken in de kliko voor restafval 

 Het scheiden van afval, wat we tot nu toe niet deden is vanaf nu dus heel 
belangrijk. 

 Omdat de grote containers worden opgehaald als ze vol zijn is het van groot 
belang om het afval zo klein mogelijk te maken, omdat elke leging van een 
container apart wordt berekend. Dus hoe minder vaak geleegd hoe lager de 

kosten voor onze club. 
 
We rekenen op jullie medewerking 

Namens het bestuur 
René Pijnenburg 
 

 



 

 

 

REL, een potent clubke………………….. 
 
 



 

 

 

In memoriam………. 
 
Op vrijdag 4 november j.l. bereikte ons het droeve bericht dat oud-REL lid Dirk Jan 
Straathof (53) die ochtend aan de gevolgen van een auto-ongeluk, dat eerder die week 
had plaatsgevonden, was overleden.  

 
Dirk Jan speelde midden jaren 80 enkele 
jaren als captain in het eerste team van REL 
en was er mede verantwoordelijk voor dat 
het meest succesvolle team uit de 
geschiedenis van onze club in het seizoen 
1986-1987 de vierde plaats in de Ereklasse 
wist te behalen. Als aanvoerder van het 
Nederlands team was hij in Breda komen 
wonen en niets was logischer om voor 
Ereklasser REL te kiezen. Dirk Jan was een 
gedreven rugbyer en verrichte enorm veel 
trainingsarbeid om zijn conditie en spelpeil, 
naast zijn drukke werkzaamheden bij 
Proctor & Gamble, op peil te houden. In het 
veld stond hij als flanker, zowel tijdens de 
trainingen als tijdens de wedstrijden, zijn 
mannetje. Zijn betrokkenheid bij de 

vereniging was groot en samen met zijn maatjes Piet Paul, Henk van As, vriend Paul 
Hofman en zijn broer Louis vormde zij het uit Den Haag afkomstige gezelschap ‘Het 
Haagsche Hoekje’. Jarenlang sponsorden zij REL. Met Dirk Jan stond de club hand in hand 
toen we afscheid moesten nemen van Louis, die ook, en dit maakt het recente voorval 
nog triester, aan de gevolgen van een auto-ongeluk kwam te overlijden. 
Dirk Jan Straathof was onlangs nog als oud-speler actief tijdens de jubileumwedstrijd en 
stond recent nog aan de kant van het REL-veld zijn zoon, die bij Delft speelt, aan te 
moedigen. 
 
We verliezen in Dirk Jan een sympathieke en bevlogen rugbyer en we wensen zijn vrouw 
Birgitte en kinderen enorm veel sterkte bij dit enorme verlies. 
 
Joost Gielen 
 
  



 

 

 

New Blood…………… 
 
Name: Apisai L Mule 
 
Age:  41 years 
 
When did you start at REL?  September 2011 
 
Where did you previously play rugby before joining REL? Before moving over to the 
Netherlands, I played in the highest provincial rugby competition in Fiji from 1998-2003 
representing Suva Rugby Union which is the Capital City Provincial Team and the Police 
Rugby Club from 1992-2003. In The Netherlands I played club rugby with Te Werve 
Rugby Club, Den Haag-2006-2007,WRC- Havestate Rugby Club-Den Haag-2007-2008, 
HRC rugby club-Den Haag 2008-2010, Islanders Rugby League and Touch Club The 
Hague- 2009-2011. 
 
Who or what are you going to rugby? Rugby has been part of my life since growing-up 
watching my father, uncle, brothers, cousins and now my son. Two of my uncles play in 
the Fiji National RugbyTeam. My father was a provincial rugby player ,my cousin played 
for the Fiji National team and sevens. Two of my brothers also play for our national rugby 
team and it was an honour facing my elder brother in one of the Provincial rugby 
competition.  
 
In which category / team do you play?  Provincial/Premier division in Fiji and played in 
the 3rd Class for Twerve and WRC Havestate, 2nd Class and the Ereklasse for HRC and 
now REL, the First team. 
 
Which position do you play? Utility backline player kicker in my club and provincial 
team/ Forwards, I prefer 6,7,8. 
 
Who is your trainer?   Mr Pita Naruma for Police Rugby Club, Mosese Taga for the Suva 
Provincial rugby Team both former National reps and captain. 
 
What are you doing for work / study which follows you / What school are you? : United 
Nation Senior Security Officer. 
 
Do you have a relationship?  Yes,married to Lisa Mule



 

 

 
What did you have before you start playing rugby on physically?  I use to be a striker in 
the Police soccer club back in Fiji in 1990 before I was pushed to try out rugby being 
motivated by my uncles, cousin and brother who all represent Fiji in Rugby.   
 
Do you ever go to watch the matches from REL 1? Yes,I even played in REL 1. 
 
Do you enjoying yourselves at REL? Yes,definitely - 100% 
 
What could you possibly want to change at REL? I believe things that are going on now 
with REL is OK, only for the possibility of exposing more knowledge of Rugby to the 
community. I would like to coach on kicking which I see is one of the main components 
of rugby…..3 points is valuable.  
 
What else you want to add. From the past 30 years of my playing rugby, the last 
matches I played for REL was the first I played in the forwards, and I found it really tough 
as now I know what is it infront I can call it the engine room, and one has to be with a 
lion heart to play infront and not of a half hearted men. 
 

 
  
 
 
 
 



 

 

 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur 
 
Het gaat steeds beter met de vrienden van Rugbyclub Etten-Leur. We staan nu op maar 
liefst 52 Vrienden!! 
 
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 ziet u op de volgende pagina



 

 

 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur tot en met vandaag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sta je er nog niet bij en wil je graag REL steunen door Vriend van Rugbyclub Etten-Leur 
worden? Dan is één mailtje naar penningmeester@rugbyclubettenleur.nl voldoende. 
  

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 

Rob van der Kruijssen Niek Schelling Jeroen van Boxtel 

Leo Ketelings Ronald Bronder Dave Engels 

Thijs van der Made Maarten Vermeulen Rien van de Sande 

Joop Jansen Pim Mossou Jack Bond 

Peter Dijs Walter van der Mast Arie van Krimpen 

Kees van Gils Paul Evers Nick Martens 

Ed Mulder Christ Rijnen Three Sakko’s 

Frans Stoot Koen Geerts Mieke Lucas 

Nuiten & Co   
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Van de jeugdcommissie……………. 
 
Alweer in de 11

e
 maand van het jaar, we zijn bijna 3 maanden 

met het seizoen van 2011-2012 bezig. De CJC’s spelen hun 
competitie en de TBM-ers hebben er de nodige toernooitjes 
opzitten. 

 
We hebben 2 mooie thuistoernooien achter de rug: 

 Met de TB-ers hadden we op 15 oktober een goed 
gevulde dag, veel wedstrijdjes, mooi weer en veel 
gasten. Kortom een geslaagde dag die mede namens de 
hulp van veel vrijwilligers weer zeer goed verlopen is. 

 De Mini’s ontvingen op 22 oktober de Forest School, er was een rugby toernooi 
bij REL en een voetbalwedstrijd bij Unitas. Ook dit was een mooie geslaagde 
dag, zeker omdat we nadat vrijdagmiddag bekend werd gemaakt dat we geen 
wedstrijd van REL 1 zouden kunnen kijken, we op initiatief van Arthur een 
aantal spellen bedachten die we gezamenlijk konden doen als afsluiting van de 
dag. Na een heerlijke pasta van Jos konden onze gasten weer richting hun hotel 
vertrekken. 

 
  



 

 

 
Na een tam vorig seizoen voor de TBM-ers hebben we tot nu toe niets te klagen gehad 
wat betreft toernooitjes. Ook de CJC’s vullen de gaten die vallen in de competitie goed 
op met vriendschappelijke wedstrijden of extra trainingen. 
 
De Jeugdcommissie is tot onze grote vreugde uitgebreid met een nieuw lid. Esther 
Huijsman, moeder van Nick (Turf) is de commissie sinds kort komen versterken.  
 
Sinterklaas is weer bijna in het land, de winter komt er weer aan. Omdat we vorig jaar 
veel trainingen gemist hebben door de strenge winter hebben we in december en 
januari op dinsdag voor de jeugd een gymzaal gehuurd voor het geval we niet buiten 
kunnen trainen. Jullie kunnen op de website te allen tijde lezen of trainingen doorgaan 
en in dit geval of we dus binnen trainen. 
 
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we dit seizoen de jeugd veel rugbyplezier 
geven. Dat de ouders samen met hun kinderen massaal langs de lijn en in het veld te 
vinden zijn om te zorgen dat de motivatie en spirit die REL zo eigen is vast te houden. 
 
En om dan eens op zijn rugbys af te sluiten, 
met ovale groet,  
de jeugdcie. 
 

        
  



 

 

 

REL, een potent clubke…………. 
 
 



 

 

 

Nieuw bloed……. 
 
Naam: Dinand  Damen 

 
Leeftijd: 7 jaar 
 
Wanneer ben je begonnen bij REL? In januari heb ik gekeken 
naar de training en nadat ik mijn zwemdiploma heb gehaald 
ben ik echt begonnen (maart). 

 
Had je voordat je bij REL begon al eerder rugby gespeeld? Nee 

 
Door wie of wat ben je gaan rugbyen? Door de enthousiaste verhalen van de familie 
Jongeneelen, was ik nieuwsgierig naar deze sport. Samen met klasgenootje Simon van 
Geene ben ik gaan kijken naar de training. Nu zitten we allebei op rugby. 

 
In welke categorie/team speel je? Ik ben een turf 

 
Op welke positie speel je? Ik heb nog geen vaste plek in het veld. Op zaterdag 17 
september heb ik mijn eerste wedstrijdjes gespeeld.  

 
Wie is je trainer? Arthur en Corné 
 
Op  welke school zit je? Ik zit op De Horizon in Prinsenbeek, in groep 4.  

 
Heb je een relatie? Nee 

 
Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan? Voordat ik op rugby 
zat, heb ik mijn zwemdiploma gehaald. Naast rugby zit ik sinds september ook op judo. 

 
Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken? Ik heb nog geen wedstrijd van hen 
gezien. 

 
Heb je het naar je zin bij REL? Ja, tijdens de training lach ik veel met Simon, maar ik doe 
ook mijn best, hoor!  

 
Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL? Weet ik niet 



 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Zaterdag 5 november……. 
 
Op zaterdag 5 november was het een 
toffe dag want we hadden alles 
gewonnen en de nationale rugby 
spelers waren er bijna allemaal een 
paar niet en we hadden niet alle 
handtekeningen bijna dan!!!!!!! Maar 
het was heel leuk en we hadden 4 
wedstrijden. En alle 4 gewonnen  en 
we zijn op de foto geweest met de 
mascotte  het was een leeuw oranje 
kleur had ie. Het was echt leuk en het 
was het grootste stadion van 
Nederland ja en het waren mooie 
wedstrijden en ja het was leuk   
 
Jonas Leendertz  

 
 
 

 
 

 



 

 

 

Nieuwe locatie De Streek……………….. 
 
De gesprekken met de Gemeente Etten-Leur zijn nog steeds in volle gang. Het 
programma van eisen voor het clubhuis en de kleedkamers ligt nu bij de Gemeente. We 
beschikken nu over 315m2 en op de nieuwe locatie wordt dat 400m2. Naast een 
wedstrijdveld met de maximale afmetingen gaan we straks beschikken over een verlicht 
trainingsveld, dat uitgebreid kan worden naar een wedstrijdveld met minimale 
afmetingen. In overleg met de NRB kunnen we na de uitbreiding op dit veld 
(avond)wedstrijden spelen. Zodra het ontwerp van het clubhuis en kleedkamers gereed 
is, zullen we dit met jullie delen. Volgens de planning start de gemeente begin 2012 met 
het bouwrijp maken van de nieuwe locatie. Ook zal dan het gras worden ingezaaid. Op 
deze manier hebben de velden twee groeiseizoenen, voordat wij er in augustus 2013 
gebruik van kunnen gaan maken. 
 
René Pijnenburg 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

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



 

 

 

REL bordsponsors………… 
 

Van Leerzem Italiaanse keukens 
ETW Breda bv 

Target Standbouw bv 
Accept Development 

Sakko Stucadoors 
Bresam Heftrucks 

Soton BV 
Café Corenmaet 

Joop & Helma 
Verpo totaalstoffering 

Schut Flexible Packaging 
Café Hof van Holland 
Luyten Adviesgroep 

Verdaasdonk Hoogwerkers 
Café Hotel Het Witte Paard 

Rotterdam Rail Feeding 
AVS Engineering 

MSE Systems 
X-treme sportswear 

Promises Graphic Designers 
 

  



 

 

 


