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Om te beginnen………………….. 
 
Voor u ligt het eerste Scrumpie van het nieuwe rugbyseizoen 2011-2012. Met pijn en 
moeite heb ik enkele mensen kunnen bewegen een bijdrage te leveren aan dit Scrumpie. 
Helaas is het dus een minder dikke Scrumpie geworden dan u gewend bent. Ik hoop van 
harte dat het volgende Scrumpie, dat van november weer op het oude niveau is. 
Verderop staan in dit Scrumpie, de uitgave-data vermeld van de overige Scrumpies die 
dit seizoen gaan uitkomen. Daarbij staan ook de uiterste data vermeld waarop je 
bijdrage binnen moet zijn om in het betreffende Scrumpie geplaatst te worden. Noteer 
dit dus in je agenda en mail je bijdrage naar penningmeester@rugbyclubettenleur.nl.  
 
René Pijnenburg 
 
 
 

Van de voorzitter………………. 
 
Beste rugbyvrienden, 
 
we gaan er weer tegenaan. Het belooft een leuk en 
interessant seizoen te worden. Laat ik toch vooral beginnen 
met een korte terugblik op afgelopen seizoen. Sportief gezien 
kijk ik met gemengde gevoelens terug op het afgelopen 
seizoen. REL 1 heeft naar mijn mening het beste rugby 
gespeeld in jaren, helaas was dit niet in de eindstand terug te 
zien. Een plek in de nacompetitie was vooraf niet ingecalculeerd. Als je het spelbeeld zag 
had er ook absoluut meer in gezeten. Helaas heb je niet alle omstandigheden in de hand 
en zitten andere verenigingen ook niet stil. Neemt niet weg dat, als je 2 wedstrijden 
meer gewonnen had, je zomaar 5

e
 had kunnen staan. In de nacompetitie tegen Bassets 

werd nog maar eens duidelijk dat we in de ereklasse thuis horen. Rest alleen nog het 
meenemen van de goede dingen, leren van de fouten en daarmee doorbouwen naar de 
toekomst.  
REL2 had een goed seizoen met een jammerlijke afloop. Er had zeker nacompetitie in 
gezeten en als je ziet dat we van de latere kampioen gewonnen hebben, had dit in de 
eindstand terug moeten komen.  
De Jeugd heeft over het algemeen goed gepresteerd, met als meest in het oog 
springende resultaat dat de colts zelfs kampioen werden in de poule.  
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Verder mogen we terug kijken op een geweldig jubileum feest. Zelfs de grootste 
criticasters waren vol lof. De organisatie en medewerkers van dit feest hebben erg veel 
werk verzet en er een top dag van gemaakt. Een ieder die hieraan zijn steentje 
bijgedragen heeft wil ik nogmaals bedanken. 
 
En nu dan wat er aankomend seizoen te wachten staat. De nieuwe TC is maanden bezig 
geweest om de rugbytechnische zaken voor elkaar te krijgen. Dit valt niet altijd mee. Het 
begint met spelers aantrekken voor REL 1. Als je ziet hoeveel spelers er benaderd zijn en 
hoeveel daarvan daadwerkelijk de stap nemen, ga je je afvragen wat er toch aan de hand 
is. Het benaderen van Nederlandse spelers is iets wat de absolute voorkeur geniet, als 
deze dan massaal afzeggen ben je wel genoodzaakt om buiten de landsgrenzen te kijken. 
Als dan ook nog eens diezelfde “buitenlanders” afzeggen terwijl alles al rond is, kom je in 
een lastig parket. Neemt niet weg dat het allemaal wel goed komt, het kost dan wel een 
hele klap meer energie en frustratie dan vooraf benodigd was.  Dit is dan ook een 
leermoment geweest voor de TC, volgend seizoen gaan we dit zeker anders aanpakken. 
De selectie is nagenoeg rond, spelers druppelen binnen en de stukjes vallen langzaam op 
zijn plaats. Wat ik nog wel wil meegeven (en als voorzitter is dit wellicht niet mijn taak 
maar ik doe het toch) is dat je een teamsport speelt op het hoogste nationale nivo, 
hiervoor getraind moeten worden!  Voorlopig zie ik op trainingen een flinke opkomst 
maar een matige opkomst van spelers van REL1 (of die daartoe kunnen behoren).  
Als we het dan over de trainingen hebben; de opkomst van spelers van REL2 en 3 
inclusief de colts is heel behoorlijk. Dit gaat de goede kant op, neemt niet weg dat dit 
geen reden is om te verslappen.  Dan kunnen er nog leuke dingen gebeuren dit seizoen. 
Zoals vorig seizoen al aangegeven is de jeugdafdeling langzaam maar zeker aan het 
groeien. Hierin zijn we op de goede weg. Langzaam maar zeker lopen de verschillende 
leeftijd categorieën vol,  een goed teken! 
Tot slot heb ik nog een dringend verzoek aan alle leden. Het is onmogelijk om een 
vereniging draaiende te houden zonder vrijwilligers. Nu zijn er gelukkig een aantal 
mensen die zich met grote regelmaat inzetten en waarvoor geen klus te veel is. Het zou 
wel erg prettig zijn voor een ieder als dit wat vaker door andere schouders gedragen zou 
worden. Als is het maar door Vincent of Christiaan te vragen wanneer je een bardienst 
kan doen in plaats van te wachten op…..Een ieder weet wel wat ik bedoel.  
Rest mij nog een ieder een sportief, leuk, gezellig en vooral gezond seizoen toe te 
wensen! 
 
Met ovale groet, 
 
Thierry Bayle  
 
 



 

 

 

Van de jeugdcommissie……………. 
 

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen en mogelijkheden. 
 
Als jeugdcie hebben we de eerste vergadering al achter de 
rug, wij zijn met frisse moed begonnen aan een nieuw 
seizoen. Een eerste planning is gemaakt, en het eerste 
thuistoernooi voor TB en mini’s is een feit. Voor de TB’s is 
dit 15 oktober en op 22 oktober krijgen we de Forest 
School (onze trip gastheer in Engeland) op bezoek en 
organiseren we een klein toernooi voor de mini’s.  
 
De competitie voor de CJC’s gaat ook van start en de 
clusters met de diverse verenigingen zijn dankzij de inzet 
van de TC rond.  
De begeleiding van de 6 teams is bijna in kannen en 
kruiken, op een paar puntjes zal dit nog ingevuld moeten worden maar wij zijn ervan 
overtuigd dat dit geen probleem zal worden dit seizoen. 
 
Voor de jeugdcie hebben we nog een vacature open, dus mocht er tussen alle 
enthousiaste ouders  iemand zijn die dit voor de club wil en kan doen dan mag er een e-
mail gestuurd worden naar het adres: jeugd@rugbyclubettenleur.nl. Zoals iedereen weet 
maken vele handen licht werk en aan vrijwilligers is nog steeds een tekort binnen onze 
club. De hoofdtaak van een lid van de jeugdcie is het organiseren van activiteiten voor de 
jeugd en het signaleren en vervolgens anticiperen op problemen, kansen en 
mogelijkheden voor de jeugd. 
REL is nog steeds op zoek naar nieuwe leden, de eerste 5 weken kan een nieuw lid gratis 
meetrainen en spelen, mits er een inschrijfformulier ingevuld is. Heb je iemand in je 
omgeving waarvan je weet dat hij/zij graag wil komen rugbyen, aarzel niet en neem ze 
mee. Let wel, als jij deze persoon introduceert bij de club zet dit dan boven het 
inschrijfformulier, wij hebben dan voor jou een leuke attentie. 
 
Op naar een succesvol, sportief en gezellig seizoen! 
Charlotte Taylor 
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Volgende uitgaven van Scrumpie….. 
 
Scrumpie november 
Uitgave 11 november – deadline 6 november 
 
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! 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

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/


 

 

 

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 
daag 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  
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Van de trainer……………….. 
 
Dear readers, 
 
My name is Vuyisile Mbula, i am 30 years old. I have been 
coaching rugby over ten years now. I Started coaching 
rugby at Dale Boys High school. Dale Boys High School is the 
place were i also did my school eduction & played rugby.  
I am from South Africa, born in Small town called King 
Williams Town & grow up in Ginsberg Township. Start 
playing rugby at age 12.  
This will be my second time coaching REL Rugby Club. In 
December 2008- March 2009 i was here for 3 months, 
coached REL 1 and i had a great time, so i had to come back.   
My plan for this year is to create a great team, players that 
enjoy playing with each other and also just be around each other. I hope to create a 
great atmospher around the club. 
Team ambition this year is NOT to play relagations games this season. 
We have lots of young guys and lots of new faces in the club this season, so i am really 
looking forward to this season and we should be able to achieve our Goals this season. 
 
Regards, 
Vuyisile 
 

 

 
 

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 
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Van de barcommissie……. 
 
Beste Rellers, 
  
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur met dit jaar extra veel thuis wedstrijden 
door de oprichting van een derde team. 
Dit betekent ook dat we meer mensen nodig hebben om de barbezetting voor de thuis 
wedstrijden te voorzien. Elke thuis wedstrijd hebben we minstens twee leden nodig die 
de bar bezetten, waarbij direct na de wedstrijd één speler of derde lid een uurtje nodig is 
voor het bereiden van broodjes. 
Daarnaast dient er op elke trainingsdinsdag iemand achter de bar plaats te nemen. 
Om dit allemaal voor elkaar te krijgen is er een bardienstenschema opgesteld wat op de 
website geplaatst is. 
  
Hierbij het verzoek aan alle leden en vrienden van de club om aan mij door te geven 
welke dag jouw voorkeur heeft. De leden die niks hebben aangegeven voor 1 oktober 
aanstaande zullen door ons ingepland worden in het schema. 
Mocht je op een dag ingepland worden dat je echt niet kan dan dien je zelf voor 
vervanging te zorgen of met iemand te ruilen. 
  
Groeten, Vincent 
Namens de barcommissie 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

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

e-mail bagijntools@planet.nl 



 

 

 

  



 

 

 

40 jarig jubileum Rugbyclub Etten-Leur 
 
Zaterdag 18 juni was de grote dag waarop onze club haar 40-jarig jubileum heeft gevierd. 
Een voortreffelijke dag zonder enige wanklank. ’s Morgens werd begonnen met een 
zeskamp voor de jeugd. Daarna werden er een aantal wedstrijden gespeeld tussen oud 
REL leden en huidige spelers. Heel de dag werden er handen geschut en was het een 
weerzien van oude bekenden. 
Tussendoor werd het eerste exemplaar van het REL jubileumboek “Forty” aangeboden 
aan de burgemeester van Etten-Leur. Ook mocht de voorzitter van REL diverse leuke en 
mooie geschenken in ontvangst nemen. Na het uitgebreide buffet begon de DJ langzaam 
aan zijn programma en groeide de avond uit tot een echt, ouderwets REL-feest. Om half 
twee was het echt afgelopen en kon zondag de schoonploeg aan de slag. Het bestuur van 
Rugbyclub dankt alle aanwezigen en uiteraard alle mensen die het REL jubileumfeest 
mogelijk hebben gemaakt. Op de website staan een groot aantal foto’s van deze 
onvergetelijke dag. www.rugbyclubettenleur.nl. 
 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

Contributiemeter…… 
 

 
 

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 

Reeds betaald
38%

Openstaande 
contributie

62%

Contributiemeter seizoen 2011 - 2012
peildatum 9 september 2011



 

 

 

Jeugdtrip naar Engeland…………………… 
Door Jonas Leendertz 
 

 
Ik ben naar Etten-Leur geweest en daar heb ik nog een beetje gespeeld met mijn 
vrienden. 
Daarna gingen wij allen de bus in en vertrokken. Toen waren we weg in de bus had ik 
gegeten; brood, snoep, cola en chocola. 
We zijn met de bus in ! de trein geweest, ben jij wel eens in de trein geweest? ja of nee? 
Toen we uit de trein waren was het meteen donker. En we kwamen om 1200 uur aan. 
We gingen in een school slapen, eerst gingen we in een gymzaal slapen dus hadden we 
ons bed opgedekt maar we moesten ergens anders slapen, alleen de junioren mochten 
in de gymzaal. En we hadden alles al klaar gelegd en we moesten alles weer opruimen en 
daar heen sjouwen en we gingen toen in een klaslokaal slapen en ik sliep bij Luuk, Luke, 
Bart, Teun en Esra. Toen lagen we te slapen om half 5 s’nachts 
De dag later werden we wakker om 7uur en hebben ontbeten en daarna moesten we 
onze kamer opruimen en als dat niet in 15 minuten was gedaan dan moesten we een 
straftraining doen, maar het was voor de gijn maar we moesten het wel doen. Toen 
kregen we nog een kans, dit keer in 25 minuten en weer niet gelukt dus moesten we 
weer naar buiten om zo’n training te doen maar we kregen nog een kans en alweer 25 
minuten en dit keer is het gelukt. Toen we daar klaar mee waren ging ik met een paar



 

 

 

 
rugbyvrienden naar buiten om te spelen en er waren 2 grote bomen en ik ben er in 
geklommen. En mijn broer Luuk en nog een paar vrienden van mij en er groeide een tak 
boven de grond en daar ben ik ook ingeklommen en er natuurlijk ook weer uit.Toen ik 
klaar was met spelen gingen we terug om rugbykleren aan te doen want we kregen 
rugbytraining van een engelsman die uit het echte Engelse team komt en we hebben een 
leuke training gehad. Toen we klaar waren hebben we de trainer nog bedankt voor het 
trainen en een kadootje gegeven. Daarna gingen we ons omkleden  om naar een echte 
wedstrijd te gaan en ik nam mee: snoep, brood, drinken, voor in de bus,  maar we waren 
niet heel de reis in de bus want halverwege zijn we ook in de trein geweest en het zat 
krap in de trein. Toen kwamen we op het perron en kregen we een kaartje, anders mag 
je het dorp niet in en toen we het dorp in waren gingen we op zoek naar het stadion 
maar dat was makkelijk wand het was heel groot. 5 x zo groot als het NAC stadion. Maar 
we waren te vroeg dus mochten we even rond lopen door het dorpje en ik ging met 
Corné, Bart, Teun, Luuk, Tuur en Daan. Toen kwamen we bij een souvenierswinkel en er 
hingen een boel vlaggen en ik nam er eentje mee en zijn we om het stadion heen 
gelopen.  
 



 

 

 
Zo kwamen we op de plek uit waar het verzamelen was voor de wedstrijd en gingen we 
met heel de rugby het stadion inen moesten toen nog een heleboel trappen beklimmen. 
Toen we eindelijk boven waren moesten we nog naar onze plaatsen zoeken en ik had 
een mooi zicht. Het was mooi om hun training te zien want pas als alle mensen er waren 
beginnen ze pas. De teams waren Tigers tegen Saracens en ze bleven maar kicken en 
kicken en later begon er een beetje gerugbyd en het was leuk om te zien…………..Toen de 
wedstrijd bijna was afgelopen stonden de Saracens voor met 22-18 en het was spannend 
want Tigers waren heel dicht bij de trylijn maar er werd een fout gemaakt dus was de 
wedstrijd afgelopen en de Saracens hadden gewonnen en het einde was zo mooi, 
allemaal mooie gouden slierten en vuurwerk en de beker was ook mooi. Daarna 
mochten we nog wat rondsnuffelen en je mocht ook nog wat kopen en ik heb een 
rugbyballetje gekocht.  

 
 
Daarna gingen we terug naar de trein en de bus in en dat was ook leuk. Toen we 
aangekomen waren gingen we aan tafel zitten en iedereen zat aan tafel, ook de junioren, 
dat zijn wat oudere kinderen van 16 of 17  en gingen we bingo doen en weetje ! wat ! 
een ! prijzen !! Zelfs een dartbord kon je winnen en ik had helaas geen prijsje maar het



 

 

 

 
 
 was wel leuk ! Toen we daar mee klaar waren gingen ik en een paar vrienden nog buiten 
spelen in die grote boom weten jullie wel. Na het spelen gingen alle benjamins, dat is het 
team waar ik in speel, allemaal slapen. Om 5 uur lagen we te slapen maar s’morgens 
moesten we al om 7 uur uit bed, alles opruimen, de matrassen en zo en we hadden 
s’nachts ook nog gesnoept en moesten we dat allemaal opruimen en als dat niet binnen 
15 sekonden was gedaan moesten  we een straftraining doen. Het was ons 3x niet gelukt 
dus 3x straftraining. Toen we daarmee klaar waren gingen we een lunchpakket maken en 
gingen we onze spullen pakken en in de bus leggen. Toen iedereen in de bus zat begon ik 
meteen te snoepen en hadden we nog films gekeken. Bij de trein aangekomen deed de 
buschauffeur de muziek heel hard zetten en toen bewoog heel de bus en de rit met de 
trein was zo voorbij. Toen we uit de trein waren gingen we door met tv kijken toen we 
eindelijk in Etten-Leur waren gingen we nog een paar frietjes eten en spelen en daarna 
gingen we naar huis. Thuis aangekomen was ik heel moe dus ging ik nog even een filmpje 
kijken en toen naar bed….. 
 
 EINDE



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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


 

 

 

 

 

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

 

 

 
World Cup Rugby 2011 
 

 
 
Op 9 september start de World Cup Rugby 2011. Kijk voor het complete programma op 
www.rugbyclubettenleur.nl 
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De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur 
 
Het gaat steeds beter met de vrienden van Rugbyclub Etten-Leur. De vrienden zijn sinds 
het vorige Scrumpie van 27 uitgebreid naar 34.  
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
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 

X-treme sportswear 
Promises Graphic Designers 

  



 

 

 


