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Van de voorzitter………………………… 
 
Op het moment dat dit Scrumpie verschijnt is het nieuwe 
bestuur alweer zo’n twee maanden aan de slag. Nadat de 
leden zich tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
hadden gebogen over de uitkomsten van een gehouden 
enquête, heb ik me opgeworpen om met een nieuw bestuur 
de kar te gaan trekken. Charlotte Taylor en Jaap Janssen 
hadden namelijk te kennen gegeven geen mogelijkheden meer 
te zien om zich bestuurlijk voor REL in te zetten, waardoor er 
nog slechts 2 enthousiastelingen overbleven. Om een lang 
verhaal kort te maken, ik vond Frans van der Laan en Joost 
Gielen bereid om samen met mij en met René Pijnenburg en 
Thierry Bayle in het bestuur zitting te nemen. Op 1 maart j.l. 
benoemden de leden ons in functie en konden we aan de slag.  
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat we een ontzettend moeilijk seizoen achter de rug 
hebben. Daar waar we aanvankelijk startten met maar liefst 3 seniorenteams, hebben 
we competitie beëindigd met amper 1 team. Door diverse oorzaken, die vooral ook te 
maken hadden met botte pech, moesten we het derde team al vrij snel terugtrekken, 
gevolgd door het moeilijke besluit om hetzelfde te moeten doen met het 1

e
 team. Dit 

alles gevolgd door een, wat aanvankelijk leek, beperkte bereidheid van de leden om iets 
voor de club te doen, leverde een weinig rooskleurig beeld op. 
 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat beeld inmiddels durf bij te stellen. Vooral vanaf het 
begin van dit jaar, heb ik een enorme positieve houding bij de leden, ouders en vrienden 
van REL aangetroffen. Een houding van: “Dit laten we ons niet gebeuren, dit is ons 
cluppie en we gaan er wat van maken”. Vanuit die positieve houding is het nieuwe 
bestuur van start gegaan. In eerste aanleg met vijf leden, hopelijk op korte termijn met 
een nog iets bredere basis. 
We willen vooruit kijken en willen samen met iedereen die de club een warm hart 
toedraagt de boel weer aan de gang gaan krijgen. Hierbij zal in alles wat we doen, rugby 
centraal gaan staan want dat is wat ons allen bindt. 
Gelukkig loopt het bij de jeugdafdeling naar behoren. Vanuit het Bestuur is Thierry Bayle 
verantwoordelijk voor alles wat onze jongste leden bezighoudt. Juist hier willen we, in 
samenspraak met de Technische Commissie, sterk op inzetten zodat onze talenten van 
de toekomst een fijne plek hebben om het spel onder de knie te krijgen. De begeleiding 
van de jeugd voor komend seizoen staat zeer hoog op de agenda van het bestuur en we 
willen hier tijdig duidelijkheid in gaan creëren. 



 

 

 
We zijn blij dat ook Frank Maas hier een rol in wil gaan spelen, want Frank heeft zich 
bereid verklaard ook komend seizoen voor de (senioren) troepen te staan. Hij zal, in 
nauw overleg met de TC, trainingsprogramma’s gaan opstellen die ook bruikbaar zijn 
voor de jeugd. Hierdoor wordt er binnen de vereniging op alle niveaus op een gelijke 
wijze getraind. 
 
Tot op heden is het ons nog niet gelukt om een bestuurslid aan te trekken die zich 
uitsluitend bezig zal gaan houden met Rugby technische aangelegenheden. Tot het 
moment dat we hier een kandidaat voor hebben, vervult Joost Gielen deze rol. Hij zal de 
TC nieuw leven gaan inblazen, werken aan de teams en ervoor gaan zorgen dat alle 
randvoorwaarden voor alle teams perfect in orde zijn. Dat varieert van medische 
begeleiding tot kleding, voor alle leden. We moeten de weg weer omhoog zien te vinden 
en handhaving in de 2

e
 Klasse zal voor de senioren nog een uitdaging worden. Met de 

hulp van iedereen moet dit echter lukken! 
 
Zeer waarschijnlijk volgt iedereen de ontwikkelingen van de nieuwbouw op de voet. Op 
onze website plaatsen we hierover met enige regelmaat een update. Zoals het zich laat 
aanzien, kunnen we volgend jaar zomer verhuizen en laten we een bijna veertigjarig 
verblijf aan de Lange Brugstraat achter ons. Ook weer iets om naar uit te kijken, want 
naast 2 velden krijgen we de beschikking over een prachtig nieuw clubhuis, met 
geweldige voorzieningen. Momenteel buigt een kleine groep mensen zich over het 
pakket van eisen van de club en voeren zij regelmatig overleg met de Gemeente. De 
samenwerking met honkbalvereniging The Stags verloopt hierbij uiterst plezierig. 
Al met al hebben we nog ruim een jaar te gaan op onze huidige locatie en Frans van der 
Laan is vanuit het bestuur betrokken geweest bij een groot aantal werkzaamheden die 
ervoor hebben gezorgd dat ons clubhuis en veld nog enigszins leefbaar is. De 
parkeerplaats is weer egaal, de verlichting werkt (hopelijk) weer goed en in het clubhuis 
zijn ook diverse klussen verricht. Het prachtige bord, tijdens het jubileum aangeboden 
door onze oud-voorzitters, heeft inmiddels ook de plaats gekregen die het verdient. 
 
Als bestuur willen we talloze activiteiten gaan organiseren die iets toevoegen voor onze 
leden. Samen naar de Six Nations kijken op groot beeldscherm bijvoorbeeld onder het 
genot van een drankje en een hapje. De eerste keer was geslaagd en is voor herhaling 
vatbaar! Ook de traditionele Saté-avond was weer een groot succes, hetgeen nog maar 
eens aantoont dat de club leeft. 
Dit bleek ook uit het Paastoernooi, dit jaar in een geheel nieuwe opzet. Onder de 
bezielende leiding van Wanne Wevers en talloze vrijwilligers werd het een enorm succes. 
Het was lang geleden dat zoveel rugbyers en publiek onze club bezochten en dat geeft de 
burger moed. De omzet was ook meer dan goed en dat stemde onze penningmeester 
René Pijnenburg natuurlijk weer tevreden.



 

 

 
Naast dit soort activiteiten willen we nog meer buitenstaanders bij de club betrekken en 
ze, misschien ook wel vanuit een andere (sport)professie deelgenoot laten zijn wat onze 
club te bieden heeft en wat zij mogelijk onze club te bieden hebben. 
Als bestuur hebben we er zin om de schouders onder de club te zetten en hopen hierbij 
te kunnen rekenen op ieders inzet. Het geeft vertrouwen dat veel mensen in de enquête 
hebben aangegeven een rol te willen spelen. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
staat gepland op 5 juli a.s. en dan hopen we onze plannen verder bekend te kunnen 
maken. 
 
Helaas hebben we als club nog steeds te maken met tegenslagen en het bericht dat Jos 
Aarts ons is ontvallen, sloeg in als een bom. Elders in dit Scrumpie besteden we meer 
aandacht aan het overlijden van onze vriend Jos, maar namens alle leden wens ik de 
nabestaanden heel veel sterkte. Het is een groot gemis. 
 
Tot spoedig ziens op de club! 
 
Joop Jansen, voorzitter. 
 
 

 

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; je 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. Uiteraard houden we jullie ook via onze website op de hoogte van de 
stand van zaken betreffende onze nieuwe locatie. 
 
 
 
  

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 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  
 
Wijzigingen in je lidmaatschapstatus met betrekking tot het nieuwe rugbyseizoen 
moeten vóór 1 juni 2012 schriftelijk of per mail worden doorgegeven op het 
bovengenoemde e-mailadres. REL moet in de eerste week van juni een opgave doen aan 
de NRB van de spelers die in het seizoen 2012-2013 deel gaan nemen aan wedstrijden. 
REL ontvangt op basis daarvan een factuur voor de bondsbijdrage per speler. Daarnaast 
wordt in juni de financiële begroting gemaakt voor het seizoen 2012-2013 en moeten we 
als club weten hoe we er voorstaan. 
Indien leden zich na 1 juni 2012 afmelden voor het nieuwe seizoen is dit te laat en zal de 
volledige contributie voor het seizoen 2012-2013 betaald moeten worden. 
 
René Pijnenburg 
 

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 

 
 

 
 
 

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 

 

  

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


 

 

 

Nieuw bloed…………………… 
 
Het jongste lid van Rugbyclub Etten-Leur is Ben Meulenbeld. 
Ben wordt 8 mei 5 jaar. Welkom bij onze club! 
 



 

 

 

Een blik vooruit……….. 
Rugby, rugby en nog eens rugby 
 
Na het, met name voor het eerste team, toch wel dramatisch verlopen seizoen is het tijd 
om naar voren te kijken. Het nieuwe seizoen, met een voor onze club ongekende 
uitdaging, staat immers alweer sneller voor de deur dan we denken. 
 
Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden met Frank Maas en we zijn ontzettend blij 
met het feit dat hij zich bereid heeft verklaard ook het komende seizoen de trainingen te 
verzorgen. Samen met hem en met de Technische Commissie zullen we er alles aan 
moeten doen om twee seniorenteams op de been te krijgen. De TC, die reeds in een 
korte vergadering bijeen is geweest, zal zich hierbij vooral op eigen spelers richten. Wel 
proberen we via onze vriend Paul Davey nog een of twee spelers uit Australië aan ons te 
binden. Indien zij ook trainingen voor onze jeugd kunnen verrichten, dan zou dit mooi 
meegenomen zijn. Voorlopig kunnen we nog even gebruik maken van het guesthouse. 
Mocht het huidige pand niet meer beschikbaar zijn, dan zullen wij ons inspannen voor 
een alternatief. 
Het bestuur vertrouwt er op dat alle spelers hun toezeggingen van de enquête gestand 
zullen doen, zodat we met een volwaardig eerste team in de Tweede Klasse kunnen 
uitkomen en ook het tweede team een leuke competitie zal kunnen spelen in de Vierde 
Klasse. 
 
Naast Frank Maas zal de begeleiding van de senioren voor wat betreft het medische 
gedeelte bijna letterlijk in handen komen van Michaël van Osch. Op 1 trainingsavond en 
tijdens alle wedstrijden van het eerste (en waar mogelijk van het tweede team) zal 
Michaël de verzorging voor zijn rekening nemen. Hij is gekwalificeerd sportmasseur en 
zal op dat vlak het nodige kunnen toevoegen. We zijn blij met deze samenwerking met 
Michaël. 
 
De eerste bespreking met Jan de Jong, om volgend jaar weer de managementrol van het 
eerste team te verzorgen, heeft plaatsgevonden. Aangezien hij ook zitting heeft 
genomen in het jeugdbestuur, kan Jan het komend seizoen niet in zijn eentje rooien. In 
overleg met Frank en Jan zullen we bekijken hoe we dit zullen opvangen. Eventuele 
gegadigden mogen zich melden. 
 
Hopelijk is duidelijk dat we er alles aan doen om alle randvoorwaarden perfect in orde te 
laten zijn. Wij rekenen hierbij op ieders inzet, vooral op die van de spelers. Alles moet er  
  



 

 

 
op gericht zijn dat we ons handhaven in de Tweede Klasse en dat zal nog een verdomd 
moeilijke opgave worden. 
Iedereen wordt in ieder geval tijdig op de hoogte gebracht van de aanvang van het 
nieuwe seizoen, de trainingen en de wedstrijden. Aan ons zal het niet liggen, hopelijk aan 
jullie ook niet! 
 
Joost Gielen 
 
 

Aleco training…………….. 
 
Wij, de mini´s,  en de cubs hebben op dinsdag 27 maart een Aleco training gehad. De 
mini´s begonnen bij het onderdeel  gewichten. 
 
De oefeningen waren: 

 Gewichten boven je hoofd heffen. 

 Gewichten op zij heffen en dan boven je hoofd. 

 Een bal van 4kilo naast je tillen als je op de grond zit. 

 Aan een elastiek trekken alsof het een shirtje is van de tegen stander. 

 Met één voet op een kist stappen en met de andere geef je een knietje in de 
lucht. 

 Met één bal ook met gestrekte benen de grond aan tikken. 

 Met één voet begin je op het kistje en dan wissel je ze met een soort 
sprongetje. 

 
We moesten ook met een touw van een schip op en neer slingeren maar niet tegelijker 
tijd met je handen en bij een de andere touw weer wel. 
 
Daarna gingen we naar het andere onderdeel voetenwerk en lopen we moesten 
springen over hekjes en dan knieheffen in een ladder en daarna een sidestep in de 
hoepels. Toen dat was afgelopen gingen we een training krijgen van de trainer van REL 1 
toen moesten we tackelen op één soort donut. We kregen ook nog een foldertje voor de 
losse trainingen van Aleco zelf die ze op maandag geven aan ons waar we ons wel voor 
op moeten opgeven. 
 
Kort om het was een hele leuke training. 
 
Max van Haren



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

In memoriam………………… 
 
Op 12 april j.l. bereikte ons het droevige bericht dat ons REL lid Jos Aarts (54) was 
overleden. 
Jos was al jarenlang aan onze club verbonden als niet spelend lid. De eerste keer dat 
Rugbyclub Etten-Leur kennis maakte met Joske bracht hij als nar bij de Leurse Leut een 
bezoek aan REL na de wedstrijd oud REL tegen jong REL. Bij een van deze bezoeken is Jos 
lid geworden van onze club.  

 

 
 
De jaren daarna heeft Jos heel veel maaltijden verzorgd bij thuiswedstrijden van ons 
eerste team. Ook zorgde Jos er voor dat onze buitenlandse gasten altijd een heerlijk 



 

 

 
maaltijd kregen aangeboden. Jos maakte er altijd een sport van om met een zo’n klein 
mogelijk budget toch iets fantastisch te creëren.  
 
 
Tijdens de vele Paastoernooien regelde Jos altijd het eten. Of het nu ging om frites, 
broodjes kroket, hamburgers of om saté, Jos maakte er altijd iets speciaals van. 
Zo ook het afgelopen Paastoernooi. Vier dagen lang heeft Jos vanuit onze snackwagen 
alle deelnemers en bezoekers met veel plezier en humor voorzien van iets warms. 
Ook had Jos al ideeën voor de keuken in ons nieuwe clubhuis. Helaas kan hij het 
resultaat hiervan niet meer meemaken. 
We verliezen in Joske een zeer sympathiek en gezellig lid en we wensen zijn familie heel 
veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies. 
 
René Pijnenburg 

 

 

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

 

 



 

 

 

Aanleg nieuwe velden vordert gestaag…. 
 
Met ingang van het seizoen 2013-2014 speelt REL op de nieuwe locatie aan de Streek. 
Zoals bekend beschikken we straks over een wedstrijdveld dat aan alle internationale 
eisen voldoet. Daarnaast krijgen we de beschikking over een verlicht trainingsveld. Op dit 
veld kunnen ook officiële (avond)wedstrijden worden gespeeld. 

In januari j.l. is de aannemer begonnen 
met de aanleg van de twee nieuwe 
velden. De velden zijn intussen voorzien 
van drainage en ook de 
beregeningsinstallatie in aangebracht. 
De velden zijn nu voor de laatste keer 
geëgaliseerd en voor het einde van april 
worden de velden ingezaaid. Ook is een 
begin gemaakt met het plaatsen van het 
hekwerk. 
De verwachting is dat de velden en het 
terrein rond juni 2012 worden 

opgeleverd. De velden krijgen dan twee groeiseizoenen, waardoor ze vanaf augustus 
volledig bespeelbaar zijn. Met 
de bouw van het clubhuis en 
de kleedkamers wordt in de 
zomer van 2012 gestart. Naar 
verwachting is de oplevering 
hiervan in april 2013. 
Vanaf de start van de aanleg 
van de velden worden er 
wekelijks foto’s gemaakt van 
de voortgang van de bouw. 
De foto’s zijn uiteraard te 
zien op onze website 
www.rugbyclubettenleur.nl 
 
René Pijnenburg

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 

 
 
 

 

 

 

Een komma kan een groot verschil maken……….. 
 
Stop, niet schieten! 
 
Stop niet, schieten! 
 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

e-mail bagijntools@planet.nl 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 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


 

 

 

Uit de Ouwe Doos……………………………… 

Maandag 16 juni 1975, 
18.45 uur: 
Rugbywedstrijd tussen 
de clubs uit Etten-Leur 
en Wateringen. De 
kickoff op het 
voetbalveld van VV 
Piershil werd gedaan 
door de schout, Ad 
Verhorst. Deze 
rugbywedstrijd was 
destijds een primeur 
voor de Hoekschewaard. 
'Een unieke gelegenheid 
om kennis te maken met 
deze harde, maar faire 
sport', zo luidde de 
aankondiging in het 
programmaboekje. 

Knipsel 'Vandaag rugby' 

 
  
  



 

 

 

Contributiemeter…… 
 

 

 

Reeds betaald 
93% 

Openstaande 
contributie 

7% 

Contributiemeter seizoen 2011 - 2012 



 

 

 

Paastoernooi(en) 2012 een groot succes!! 
 
Maar liefst ruim 40 rugbyteams bevolkten gedurende twee weekenden in april de 
accommodatie van REL. Dit jaar was er voor het eerst voor gekozen om de verschillende 
toernooien te spreiden over vier wedstrijddagen en er mag met trots worden 
geconcludeerd dat dit een enorm succes is gebleken.  
Een groot compliment is op zijn plaats voor Wanne Wevers. Hij heeft er ook dit jaar weer 
voor gezorgd dat alles perfect is verlopen. Een taak die niet moet worden onderschat, 
zeker niet als je het zeer uitgebreide draaiboek eens onder ogen zou krijgen!  
 
Samen met Nicole, Charlotte en Corné uit de jeugdcommissie en een groot aantal ouders 
en leden werd alles tot in detail voorbereid en mochten we op zaterdag 31 maart ruim 
200 Turven en Benjamins verwelkomen aan de Lange Brugstraat. Onder een schraal 

zonnetje werden de wedstrijden op vier velden gespeeld en genoten publiek en 
spelertjes van leuke wedstrijden. Ook op zondag 1 april was de belangstelling van de 
cubs en junioren groot. De bereidheid van andere clubs om deel te nemen aan dit Pre- 
  



 

 

 
Paastoernooi is er duidelijk en voor het eerste weekend kunnen we terugkijken op twee 
zeer succesvol verlopen dagen. 
 

 
 
De zaterdag vóór Pasen kwamen de mini’s in actie. Zeven teams namen deel en DIOK uit 
Leiden mocht uiteindelijk met de eer gaan strijken. Ook deze dag niet het beste weer, 
maar wel een opperbeste stemming. Zo vlak na het nationale kampioenschappen, die 
een week eerder werden gehouden, kan REL terugkijken op een prima verlopen dag. 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van onze club werd voor het seniorentoernooi gekozen 
voor het spelen van een sevens-toernooi. De laatste jaren bleek het moeilijker en 
moeilijker om teams in volledige bezetting uit te nodigen voor ons toernooi. Vooral de 
Engelse teams blijken er de voorkeur aan te geven om met een low cost carrier te vliegen 
naar de zon en geef ze daar eens ongelijk in. Hoewel er op het laatste moment nog twee 
teams af moesten zeggen, namen er toch 8 teams deel aan het toernooi en werd er leuk 
rugby gespeeld. Joey’s Angels, een invitatieteam ging uiteindelijk met de eer strijken en 
namen de beker en het prijzengeld in ontvangst.



 

 

  
Al met al kunnen we terugkijken op vier fantastische dagen! Een woord van dank voor 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen. De Paastoernooi-commissie zal alles snel gaan 
evalueren en op korte termijn het toernooi voor volgend jaar gaan aankondigen op onze 
website! Nog eenmaal op onze huidige locatie en dan wellicht een nog grotere opzet. 
 
Joost Gielen 
 

 
 

 



 

 

 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur 
 
Het gaat steeds beter met de vrienden van Rugbyclub Etten-Leur. We staan nu op maar 
liefst 55 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 Maria Geboers Rob Kabel 

Coen Potters   
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Waar een website goed voor is………….. 
 
Wellicht leuk om onderstaande correspondentie, met een oud-speler van REL,  te lezen. 
 
Van: Peter Butler   
Verzonden: dinsdag 27 maart 2012 17:10 
Aan: secretaris@rugbyclubettenleur.nl 
Onderwerp: Rugby Club 
  
I recently came across the Etten Leur Rugby Club web site and was reminded that when I 
lived and worked 
in Breda I came and played there in the mid 1980's. I know i am old now!! 
I thought I would try and make contact to find out haw the club is doing and I hope it is 
progressing well, If you get the opportunity I would appreciate an update to how the 
club has developed, I am sure many of the players that were there when I played have 
moved on but the Captain was Rob van de Graff is he still involved at all with the club. 
  
Unfortunately I am unable to recall other names as it was too long ago but it would be 
nice to hear how you are doing. Hoping the club is having a successful season on and off 
the field. 
  
Best regards 
Peter Butler 
 
On Thu, Mar 29, 2012 at 7:03 PM, Joost Gielen  wrote: 
Hi Peter, 
  
Although you might have forgotten my name, Joost Gielen, I do remember yours. Wasn’t 
it you who came over with Richard Porter? I am not sure, but I think it might be so. I 
think the two of you even made it to the Rosery, near Newmarket, when we were 
touring. Nice that you think of us. 
  
We are all fine, and most of the guys you played with are still around. Not all of them 
active, none of them playing. Rob is a regular visitor of the club as one of his boys is 
playing. Jos Roovers is still there, René Sakko, Christ Jan Martens, Joop Jansen and so is 
Piet van Oers. Names you might re-call. 
The club is OK, although the first team suffered playing at the highest level over the 
recent years and could not cope with all of it. Unfortunately the team had to be 
withdrawn from the league.



 

 

 
We, as a new committee are now fighting hard to get things back on track. With a lot of 
positive energy. 
We celebrated out 40th anniversary last year with a great party, with over 450 people 
celebrating. 
We finally will be moving to a new site (2 pitches) next year August. If you want you can 
follow all developments at www.rugbyclubettenleur.nl , but as you already found it, I am 
sure it got your attention!  
  
Once you do pass by again, don’t hesitate to stop over and enjoy a beer. 
  
Take care. 
  
Joost Gielen Club secretary 
 
Van: Peter Butler  
Datum: 30 maart 2012 16:14:50 GMT+02:00 
Aan: Joost Gielen  
Onderwerp: Antw.: Rugby Club 
Joost 
Many thanks for your reply, it is nice to hear from you. 
 
I joined REL after visiting your 7 a side competition, I came with several English to watch 
the competition for the afternoon.  It was here I met Rob who invited me to come 
training and as we say in England 'the rest is history'. I really enjoyed myself playing for 
REL and still remember fondly the friendly atmosphere in the clubhouse after each 
match (and training).  I believe the coach was Peter (ex Dutch player!) and I met many 
good players and their families during my stay. 
Apologise for not remembering names but my memory is not what it was! I recall you 
had a rugby link with Harlequins - is that still going? - I came from Bedford RFC and 
played in the centre. 
 
Please give my sincere regards to all at REL and to those who might remember me pass 
on my thanks 
for all the fond memories I have of my time at the club. 
 
I will, of course , gladly visit if ever I come over to Breda. 
 
My thanks again. 
Very best wishes 
Peter 



 

 

 

Van de jeugdcommissie……. 
 
“Wie terug kijkt naar het verleden staat met zijn rug naar de toekomst”, ik vond het een 
wijze tekst (van een wijs iemand, daarom is hij natuurlijk hoofdtrainer! Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Dat is nu juist de insteek van de jeugdcommissie, het binnen 
halen en binnen houden in het achterhoofd houdend.  
 
De jeugdcommissie is met een 4-tal mensen uitgebreid. Om te beginnen is vanuit de 
jeugd Marijn Manniën en Jens Bastiaansen aangeschoven om als stem van de grotere 
jeugd mee te denken in diverse onderwerpen. We zijn hier erg blij mee, al jaren zoeken 
we naar vertegenwoordiging vanuit de grotere leeftijdscategorieën. Wat is er dan beter 
dan het direct van de “bron” te kunnen vernemen? 
 
Verder is Jan de Jong toegetreden toe de jeugdcommissie. Het is altijd prettig om 
ervaring bij te krijgen en dus is Jan met zijn ervaring en kennis in het clupke en 
daarbuiten een geweldige aanvulling.  
 
Tot slot mag ik mezelf weer terug zien keren op t oude nest, met veel plezier zal ik me 
weer met de jeugd bezig gaan houden. Verder ben ik erg blij dat de zittende leden van de 
commissie ook blijven zitten, het is altijd lekker om in geolied team in te stappen. De 
totale commissie is dus wel een stukje groter geworden maar ik weet zeker dat dit geen 
probleem zal  zijn, vele handen maken tenslotte licht werk… 
 
Op dit moment kan ik niet veel meer melden dan dat we reeds met volgend seizoen 
bezig zijn in te vullen vwb teamsamenstellingen. Er zullen in diverse categorieën weer 
clusters gevormd moeten worden. We streven natuurlijk naar eigen teams maar dat gaat 
niet vanzelf. We zullen hier van onze kant uit alles aan doen om dit te bereiken. Dit 
kunnen we echter niet 1,2,3 voor elkaar krijgen, we doen er wel alles aan.  
 
Aan de andere kant hoeft het niet zo moeilijk te zijn , stel je voor: 
 
Als elke jeugdspeler ieder 1 vriendje meeneemt staan we ineens met volledige teams!  
 
Dat was het voor nu, volgend Scrumpie meer over de invulling van aankomend seizoen. 
Als laatste wil ik nogmaals meegeven dat de jeugdtrip dit jaar 1,2 en 3 juni zal zijn!!!! Zet 
het dus in je agenda!!! De verdere info volgt binnen nu en enkele weken. 
 
Groeten, Thierry 
 



 

 

 

In memoriam………………… 
 
Op 14 april j.l. bereikte ons het droevige bericht dat Willem 
Nous (84), jarenlang onze mollenvanger, overleden was. 
Willem heeft jarenlang het speelveld van onze club 
vrijgehouden van mollen. Ook zorgde hij er voor dat het 
terrein er altijd netjes uitzag en maakte hij na het weekend 
de kleedkamers vrij van modder, zodat de dames daarna de 
puntjes op de “i” konden zetten. 
Wij wensen de familie Nous heel veel sterkte bij het 
verwerken van het overlijden van Willem. 
 
René Pijnenburg 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

Oud tegen Jong in beeld…… 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
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 
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 
  



 

 

 


