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Bestuur Rugbyclub Etten-Leur 
 
Voorzitter   Joop Jansen  06 – 53 31 60 15   
 
Secretaris   Joost Gielen  06 – 14 39 14 16  
 
Penningmeester &  
ledenadministratie  René Pijnenburg  06 – 22 80 33 54 
 
Jeugdcoördinator  Esther Huijsman  06 – 24 92 17 27 
 
Algemeen lid   Frans van der Laan 06 – 54 90 32 30 
 
Barzaken   Piet van Oers  06 – 51 55 33 87 
 
 
 
Ereleden Rugbyclub Etten-Leur    Lid van verdienste 
 
Peter van Maanen († 2000)    Rik Roovers 
Joop Jansen 
Aad van Buitenen 
Ton van de Sande 
René Pijnenburg 
 
 
Redactieadres 
René Pijnenburg 
E-mail: Penningmeester@rugbyclubettenleur.nl 
Tel: 06 – 22 80 33 54
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Om te beginnen…… 
 
Voor u ligt het Scrumpie van oktober. Het Scrumpie, het clubblad van en voor RELleden, 
sponsors en alle anderen, die REL een warm hart toedragen. 
In deze uitgave vindt u o.a. nieuws van de jeugdcommissie, een stuk van onze secretaris, 
een artikel over Gerard van Dongen (wie kent hem niet), een leerzaam stuk over de 
spelregels bij de Turven en uiteraard nieuws over onze nieuwe accommodatie. 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. Als lid van REL kun je zelf ook stukjes insturen al 
dan niet voorzien van foto’s. De volgende uitgave van het Scrumpie is op 21 december 
en dat zal het superdikke Kerstscrumpie zijn. Jouw bijdrage hiervoor kun je tot en met 16 
december mailen naar R.Pijnenburg@xs4all.nl 
 
René Pijnenburg 
 
 

Van de voorzitter…… 
 
Na een vrij moeilijke start ben ik blij, dat we met een bestuur 
op redelijke sterkte begonnen zijn aan dit nieuwe, belangrijke 
seizoen. 
 
Bij deze start hebben wij als bestuur prioriteiten gesteld t.w. : 
 

- jeugd 
- senioren 

 
Het is ook fijn om te zien, dat de spelende leden de trainingen 
enthousiast hebben opgepakt. Dit enthousiasme is nodig om 
elkaar beter te leren kennen, samen te trainen en wedstrijden te spelen.  
 
Ook is het prettig te ervaren, dat veel leden iets willen doen binnen de club, wat zeker de 
saamhorigheid ten goede komt. We zullen het met z’n allen moeten doen! 
 
We staan momenteel op een belangrijk keerpunt voor de club. We moeten groeien met 
de jeugd. Het jeugdbestuur speelt hierin een grote rol. We moeten naar grotere 
jeugdgroepen, waardoor het prettiger is om in een team van je eigen leeftijdsgenoten te 
kunnen spelen en de doorstroming naar de colts en senioren beter gegarandeerd wordt.   
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De competitie voor het 1

ste
 en 2

de
 team is gestart en bij alle gespeelde wedstrijden waren 

er 2 volledige teams. Dit is een echte opsteker. Daarbij komt dat er 2 Australische spelers 
zijn gekomen, die een welkome aanvulling zijn voor onze club. 
Wij hopen dat zij een goede impuls kunnen geven in de wedstrijden Ook zullen zij de 
jeugd trainingen gaan geven.  
 
Dit bovenstaande is een goede basis om naar onze nieuwe accommodatie te gaan 
verhuizen. 
Zoals bekend is de 1

ste
 paal geslagen voor ons nieuwe clubhuis en liggen de 2 velden al 

ingezaaid klaar. Het wordt een fantastisch complex en komend jaar zullen we jullie 
vragen om je in te zetten voor de verhuizing en alles wat daar omheen gedaan moet 
worden. 
 
Wij gaan er in ieder geval voor!!! 
 
 Joop Jansen 
 

 
REL 1 vs Erasmus op 16 september jl. 
 
 



 

 

 

Ledenadministratie………….. 

 
De ledenadministratie wordt centraal in ARL gevoerd. ARL is het systeem van de 
Nederlandse Rugbybond. Alle wijzigingen die door REL worden doorgevoerd worden 
meteen bij de NRB aangepast. Bestuurs- en commissieleden van REL halen hun actuele 
informatie ook uit ARL. 
Daarom het dringende verzoek wijzigingen in (e-mail)adressen, telefoonnummers, maar 
ook wijzigingen in je spelerstatus en alle andere wijzigingen direct en uitsluitend door te 
geven via 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 

 
 

 

Van de trainer/coach………….. 
 
Roosendaal, 10/10/12: 
 

De kop is eraf! 
 
Ten tijden van dit schrijven hebben wij van team 1 reeds een 4-tal wedstrijden achter de 
rug met wisselend resultaat. 
Hetzelfde geldt voor team 2, ook zij hebben nu 4 wedstrijden gespeeld, waarvan 1 
gewonnen.

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl
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De eerste wedstrijden liepen nog niet helemaal vlekkeloos, mede door het missen van 
verschillende spelers door vakanties, (leger)oefeningen, trouwerijen, schorsingen en 
allerlei andere goede en minder goede redenen. 
Tevens waren de 2 versterkingen uit Australië nog niet klaar met hun competitie 
verplichtingen. 
Door het inpassen van een aantal talentvolle jeugdspelers gecombineerd met de 
bekende gezichten staat het 1e team desondanks met 2 overwinningen, 1 gelijk spel 
tegen RCC en een verlies tegen het gepromoveerde Erasmus op een 4e positie. 
Al met al geen verkeerd resultaat! 
 
Over team 2 zijn er ook positieve zaken te melden, elke wedstrijd met ruim voldoende 
spelers, positieve wedstrijden (tegen Breda daargelaten) en vooral vooruitgang wat zeer 
belangrijk is bij een team wat is opgebouwd uit veelal nieuwe spelers in deze sport, jeugd 
en een aantal ervaren coryfeeën. 
In de afgelopen week zijn de 2 Aussies (Robbie en Peter) gearriveerd en zijn de meesten 
terug van hun verplichtingen elders zodat we na 2 weken verplicht vrijaf op zondag 21 
oktober weer nagenoeg compleet kunnen herbeginnen met de competitie, beide teams 
tegen en in Tilburg, waar een oude Zuid Afrikaanse bekende de coach is. 
Ik hoop dat we in deze 2 wedstrijdloze weken tijdens de trainingen met bijna iedereen 
terug van weggeweest en met de 2 aanwinsten erbij genoeg lijn in het team kunnen 
krijgen en genoeg samenspel om de volgende wedstrijden met een goed resultaat en 
goed rugby te kunnen afwerken. 
Ik heb het volste vertrouwen dat dit gaat lukken, nu jullie nog, geen woorden maar 
daden! 
 
Mvg Frank Maas 
 
Afgelopen zondag 21 oktober heeft REL 1 met 10-10 gelijkgespeeld tegen Tilburg 1 en 
REL 2 vs Tilburg 2 is geëindigd in 8-8. (RP) 
 
 
 

Uitgave volgende Scrumpie….. 
 
Het volgende Scrumpie, de kerstuitgave, komt uit op 21 december. Je bijdrage kun je 
mailen tot en met 16 december naar R.Pijnenburg@xs4all.nl 
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Eerste paal geslagen…… 
 
Op woensdag 10 oktober jl is onder grote belangstelling de eerste paal voor onze nieuwe 
accommodatie aan de Streek geslagen. 
 

 



 

 

 

Nieuw bloed…………………… 
 
Naam: Niek van Osch  
 
Leeftijd: 6 , in december word ik 7 jaar. 
 
Wanneer ben je begonnen bij REL? Vorig jaar ik heb 
toen een  paar keer getraind en wedstrijdjes gespeeld.  
 
Had je voordat je bij REL begon al eerder rugby 
gespeeld? Nee  
 
Door wie of wat ben je gaan rugbyen? Mijn broer 
Sam. En Papa heeft ook altijd rugby bij REL gespeeld.  
 
In welke categorie/team speel je? Turven  
 
Op welke positie speel je? Overal in het veld.  
 
Wie is je trainer? Guus en mijn papa.  
 

Op welke school zit je? Pontus in Etten-Leur  
 
Heb je een relatie?  verkering op vakantie én op school natuurlijk! 
 
Wat heb je voor rugby aan sport gedaan? Zwemmen en  2x voetbal . 
 
Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken? Soms en heb pas de voor 
wedstrijd van REL 1 gespeeld in Roosendaal 
 
Welke wedstrijd heb je gezien? Tegen RCC Bekaro en  Astrix en Obelix. 
 
Heb je het naar je zin bij REL? JA  
 
Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL? Veel meer kindjes dan hoeven we niet 
meer met Roosendaal te spelen.  
 

Wat je verder nog wilt toevoegen.  NIEK aka de GUPSTER. 



 

 

Sport doet integreren!............. 
 

Door Erik Morsink Gilze, donderdag 12 april, 2012. 

 

 
 
Hij kreeg op 14 februari 1995 van burgemeester en wethouders de gouden erespeld 
wegens grote verdiensten voor de gemeenschap Gilze en Rijen. Maar inmiddels is het 
2012, werd Gerard van Dongen 77 jaar en traint hij nog steeds asielzoekers en jonge 
cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) uit Breda. Blauwe sportbroek, grijs 
sweatshirt met capuchon, felgroene kousen en atletiekschoenen. En om het maar ’s 
ongepast te zeggen: op bejaarde leeftijd nog een geduchte rechtse. Van Dongen woont 
en werkt in het asielzoekerscentrum (azc) Prinsenbosch in Gilze, hij heeft er een eigen 
gymzaal met kantoortje. Boekenplank aan de muur mat daarop titels als: ”De dynamiek 
van een Team” en “Sportgezondheidszorg in de praktijk”. Het houten bord boven het 
kapstokje meldt in niet mis te verstane bewoordingen wie er hier “in charge” is: Major 
Van Dongen! “Ik ben altijd militair sportinstructeur geweest”, vertelt de geboren en 



 

 

 
getogen Amsterdammer. “Ik heb 21 jaar op KMA gewerkt en ben 25 jaar gasttrainer 
geweest bij de boks club in de Albert Cuyp.  
 

‘Laat ik eens wat terug doen voor de maatschappij’ 
 
Na mijn functioneel leeftijdsontslag in 1993 werd dit terrein waar we nu zitten een 
asielzoekerscentrum, terwijl het daarvoor altijd van Defensie was. Zelf ben ik als militair 
altijd door de samenleving betaald. Nou, dacht ik, laat ik ’s wat terug doen voor de 
maatschappij”. En dus bokst Gerard van Dongen in het azc met alle nationaliteiten die er 
komen en gaan. “Die mannen trainen met de cadetten van de KMA, dat geeft onderling 
een heel plezierige sfeer”. Zelf zorgt de 77-jarige ook dat hij goed in vorm blijft. “Ik train 
elke dag anderhalf uur, 40 minuten op de hometrainer, dan de buikspieren, m’n 
haltertjes erbij en daarna mijn boks oefeningen. En daar bovenop train ik dus die jongens 
nog. Ik hoop zo lang mogelijk fit te blijven. Ik rook en drink niet, maar ik kan het van een 
ander goed hebben hoor, een pilsje en een peukie”. Ook geestelijk blijft ‘major Gerard’ 
helemaal bij. “Via het sportbureau van de KMA word ik op de hoogte gesteld van de 
nieuwste trainingen, medische inzichten en modern leiderschap. En ik lees altijd de 
krant. Je moet je als oudere niet afzonderen, maar met beide benen in het leven blijven 
staan. Ik dwing iets af en probeer iets over te dragen: het plezier in de sport. Het 
prestatievermogen is hoog bij mij. Je moet een doel hebben. Aan afzeiken doe ik niet, 
dat is het makkelijkste wat er is, het is mijn bedoeling om iemand omhoog en vooruit te 
krijgen. En op mijn bril na is er verder lichamelijk niets met me aan de hand. Over het 
Nederlandse asielbeleid laat Gerard van Dongen bewust niet uit. “Ik ben neutraal, dat is 
tegelijkertijd ook een soort schild voor me zodat ik niet in de problemen kom. Als je gaat 
nadenken over waar dat kleine krullenbolletje ineens gebleven is waar je net een band 
mee hebt opgebouwd… Nee een dokter die alles zielig vindt, kan immers ook geen 
operaties uitvoeren. Er komt bij mij geen politiek in de zaal, geen religie en geen 
nationaliteiten. Ondanks je afkomst, geaardheid, kleur, geslacht: Je komt hier om te 
boksen.” “Het is belangrijk dat kinderen trainen. Als je sportief bezig bent, blijf je immers 
in het goede circuit. Tegenwoordig blowt het, het zuipt zich in coma. Dat kan natuurlijk 
nooit goed zijn. Nederland moet sowieso in beweging”, lacht de super fitte van Dongen. 
“We kijken wel naar sport, maar bewegen zelf te weinig. Neem nou voetbalfans. Die 
kunnen zelf vaak nog niet eens over een kroket heen springen. Sport is een middel voor 
teambuilding en integratie. Pas het toe!” 

 
 



 

 

 

Nieuwbouw clubhuis en kleedkamers…... 
 
Na het slaan van de eerste paal op 10 oktober is de bouw daadwerkelijk van start gegaan. 
De beide velden liggen er al goed bij en nu gaat men alle aandacht vestigen op de bouw 
van het clubhuis en de kleedkamers. Zoals op onze website bijna dagelijks is te volgen is 
men op dit moment bezig om de fundering te maken. Deze fundering komt te liggen op 
ruim 70 betonnen palen van 6,75mtr. 
De planning is nog steeds dat eind april 2013 het gebouw wordt opgeleverd. Op dit 
moment is het bestuur bezig om kleine werkgroepjes te formeren om taken zoals 
inrichting clubhuis en inrichting keuken op zich te nemen. Maar bv ook om keuzes te 
maken voor energieleveranciers en een keuze te maken voor de drankleverancier in het 
nieuwe clubhuis. 
 
René Pijnenburg  
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

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

 

 
 

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. Kijk dus snel op 
www.rugbyclubettenleur.nl 
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Van de jeugdcommissie……. 
 
Hallo allemaal, graag zou ik me (voor diegene die mij nog niet kent) even willen 
voorstellen. 

Sinds maandag 17 september jl. ben ik 
toegetreden in het bestuur voor de Jeugd. 
Wie ben ik??? 
 
Mijn naam is Esther Huijsman, moeder van Nick 
Overgoor (Benjamin) en sinds 1,5 jaar actief in de 
jeugdcommissie. Verder werk ik 32 uur als Lead 
Auditor bij Quality Masters. Als hobby heb ik 
paardrijden op mijn eigen lieve Fries Hidde en 
natuurlijk Wilco Clarijs mijn vriend.  

 
Mijn rol vanuit het bestuur is het informeren van de ouders met de enorme hulp vanuit 
de Jeugdcommissie. Hieronder een opsomming van een aantal zaken waar we nu druk 
mee bezig zijn. 
 
Door de komst van onze Australische spelers is ons trainingsteam versterkt waar we zeer 
verheugd mee zijn. Dit betekent dat we nu een goede invulling kunnen geven aan de 
trainingen en dat iedere categorie apart wordt getraind. 
 
Ook is er een goede samenwerking met Roosendaal, Breda en Goes met het trainen van 
de clusterteams. Afgelopen zaterdag 23 september hebben de turven in Roosendaal 
getraind als voorwedstrijd voor het 1

ste
.  

 
Wat ook een punt van aandacht is, het zoeken naar een shirtsponsor voor de jeugd. 
Hierin zijn we ook actief bezig en hopelijk kunnen we hierover op korte termijn meer 
vertellen. 
 
Verder is de jeugdcommissie uitgebreid met 2 enthousiaste dames nl. Anita Schraven en 
Marieke van Osch. Onze commissie is met deze uitbreiding op volle oorlogssterkte waar 
we erg blij mee zijn. 
 
Ook is er weer een Clinic ingepland op dinsdag 30 oktober die verzorgd zal gaan worden 
door Aleco voor de Mini’s en Cubs. Wij hopen op een grote en enthousiaste opkomst die 
ook zeker weer leerzaam zal zijn voor de jeugd.



 

 

 
Verder zijn we nog steeds druk bezig met het werven van nieuwe jeugdleden, binnenkort 
zullen we een vriendjes/vriendinnetjes dag organiseren in combinatie met een opendag 
en sponsordag. De planning is om dit op 28 oktober a.s. te organiseren voordat het 2

e
 en 

1
ste

 team van REL thuis speelt. 
 
Er staan weer wat clinics voor scholen gepland. Hieruit hopen we van harte dat er weer 
nieuwe jeugdleden vanuit zullen toetreden bij onze club. 
 
Ook is het 1

ste
 toernooi van het jaar weer georganiseerd door ons, het “Preseason 

Toernooi”, wat een groot succes was met veel deelnemers, leuke reacties en een goede 
sportieve dag. 
 
En als laatste zullen we ook weer actief gaan beginnen met de TBM’er van de week. De 
eerste keer zal op 28 oktober worden. Voor die tijd zal de gelukkige bekend worden 
gemaakt. 
 
Tot zover een update vanuit de Jeugdcommissie. 
 
 

 
REL turven samen met de spelers van REL 1 op 23 september 2012 



 

 

 

Aad 75 jaar…………… 
 
Op 2 oktober jl. is Aad van Buitenen 75 jaar geworden. Aad is het oudste REL-lid. Tijdens 
de Ouwe Lullenavond hebben we uiteraard een biertje gedronken op Aad z’n verjaardag. 
Aad, nogmaals van harte gefeliciteerd! 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

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


 

 

 

Nieuw bloed…………… 

Twee weken zijn onze twee Australische spelers in Etten-Leur aangekomen. Zondag 21 
oktober hebben zij hun eerste wedstrijd voor REL gespeeld tegen Tilburg. 

De beide heren wonen in een klein maar mooi appartement aan de markt in Etten-Leur. 
Een betere locatie kunnen zij zich niet wensen. Wij wensen Pete en Robbie uiteraard een 
fijne tijd toe bij Rugbyclub Etten-Leur. 

 

Robbie McCawley 

27 jaar, center 

 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
Pete Richardson 
 
22 jaar, prop



 

 

 

Contributiemeter…… 
 
Op 22 oktober jl was 79% van de contributie betaald. Dat betekent dat 21% nog niet is 
betaald!! Dit is, op zijn zachtst gezegd, niet zoals het hoort. Rugby is een teamsport en 
iedereen hoort natuurlijk op tijd zijn contributie te voldoen. Doe je dat niet dan benadeel 
je je eigen maatjes. Als bestuur hebben we een financiële planning gemaakt voor dit 
seizoen. Deze planning loopt gigantisch mis als leden zich niet houden aan hun 
betalingsverplichtingen. Het bestuur vraagt daarom met klem om vandaag nog even je 
achterstallige contributie over te maken. 
 

 
 
 

 

Reeds betaald 
79% 

Openstaande 
contributie 

21% 

Contributiemeter seizoen  
2012 - 2013 



 

 

 
 
SPELREGELS RUGBY TURVEN…… 
 
DOEL van het spel bij de Turven: 
Zo moet het kind de tijd krijgen om zich stap voor stap de benodigde sociale en sportieve 
vaardigheden eigen te kunnen maken zoals: het leggen van sociale contacten, 
samenwerken, spelregelkennis vergaren, spelinzicht krijgen, Fairplay… 
 
DE SCHEIDSRECHTER (EN DE GRENSRECHTER) 
De scheidsrechter is de enige die beslist ook als hij een fout maakt. Hij moet zijn 
beslissing niet herzien tenzij een grensrechter hem aangeeft dat de bal daarvoor uit was.  
Zijn belangrijkste taak is te zorgen voor een veilig verloop van het spel. 
Er zijn in het team twee personen die eventueel spreken met de scheidsrechter, die 
worden aangesproken door de scheidsrechter, of die spelers corrigeren, namelijk de 
coach en de captain!! 
N.B. Dit geld ook voor de toeschouwers. Bij onbehoorlijk gedrag mag de scheidsrechter 
zelfs dan een strafmaatregel toewijzen. 
 
  



 

 

 
FAIRPLAY 
Rugby is een spel welke draait om Fairplay. Vanuit een team spirit wordt de Rugby op 
een sportieve en respectvolle wijze ingevuld, zowel binnen het eigen team, naar de 
scheidsrechter,  
alsmede ook naar het andere team (bijvoorbeeld geen overdreven uitbundigheid In het 
geval van een punt, dit wordt gezien als belediging of gaan provocerend gaan zitten,  
als het andere team veel zwakker is en je makkelijk scoort). Je speelt in een team met 
zeer verschillend nivo, van beginnend tot meer ervaren, van nog weinig bal behendigheid 
tot natuurtalent. Samen oefenen en spelen, samen leren en ontwikkelen, samen 
plezier.   
 
AANBEVOLEN AANTAL SPELERS 

 7 spelers per team, aantal wissels onbeperkt 

 Geen verschil in aantal spelers mogelijk tussen teams 

 Alleen zachte niet-afschroefbare noppen toegestaan 

 Bitje is verplicht, geen bitje, geen deelname aan de oefening of wedstrijd. 
 
AANBEVOLENVELDGROOTTE 

 30 m. x 22 m. + 2 doelgebieden van 2 m. diep. 

 Dit kan bijvoorbeeld in het doelgebeid van het grote veld. 

 Balmaat: 3 of 4 
 
WEDSTRIJDDUUR 

 2 x 15’ (enkele wedstrijd) –korter als een team makkelijk scoort- 
2 x 10’ (2 wedstrijden) Geen blessuretijd bijtellen. 

 Wel vrije schop i.v.m. spelbederf nemen. 
 
WIJZE VANSCOREN 

 Try: bal drukken in doelgebied van tegenstander (dus niet droppen of laten 
vallen) 

 (doellijn is deel van het doelgebied) 
 
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SPELERS 
Elke speler mag: 

 de bal oppakken, er mee lopen, afspelen. De bal mag niet geschopt worden 

 een andere speler die de bal heeft tackelen  
(Let op !! nektackel, tackel in de lucht, slingertackle en bodycheck zijn strikt 
verboden en kunnen tot onveiligheid van de spelers leiden) 

 Elke getackelde speler moet onmiddellijk de bal loslaten of afspelen. De 
tackelaar moet, eenmaal po de grond, onmiddellijk de getackelde speler 



 

 

 
loslaten.  
De tackelaar en de getackelde speler moeten direct opstaan of van de bal 
wegrollen.  
Ze moeten eerst opstaan voordat ze weer kunnen meespelen (= bal spelen of 
tackelen). Geen hand-off/fend-off toegestaan. 

 
SCRUM RUCK MAUL 

 Onder de 9 jaar wordt er geen gebruik gemaakt van de scrum. 

 Ruck: bal ligt op de grond, spelers van beide teams, die op hun voeten staan, 
sluiten zich aaneen rondom de bal. 

 Maul: één speler draagt de bal, spelers van beide teams, die op hun voeten 
staan, sluiten zich aaneen rondom de speler die de bal draagt.  

 Spelers moeten bij de Ruck of Maul schouders altijd hoger dan de heupen 
hebben. 
Deze Ruck en Maul wijze zijn afwijkend van de eigenlijke Rugby regels. Bij de 
ruck en Maul zullen de spelers langzaam leren hoe zij zich moeten positioneren  
(in het geval van een tackel) en de bal in Ruck of Maul positie brengen, zodat 
deze door de tegenpartij ook als zondanig wordt gewaardeerd. 

 
BUITENSPEL 

 Een speler die vóór de man met de bal staat kan niet aan het spel deelnemen. 
Bij elke spelhervatting staat de tegenstander op 7 meter, 

 
VOORWAARTS  

 De bal mag niet afgespeeld worden aan een speler die buiten spelstaat. 
 
KNOCK-ON 
Een knock-on gebeurt, wanneer de bal naar voren beweegt in de richting van de 
achterlijn van de tegenpartij, nadat: 

 een speler balbezit verliest, 

 een speler de bal met zijn hand of arm naar voren slaat of beweegt, of 

 de bal een arm of een hand van een speler heeft geraakt en de grond raakt of 
een andere speler, voordat de speler hem onder controle krijgt. 

 
WAT MAG NIET BIJ DE TURVEN: 

 schoppen  

 scrum  

 line out  

 hand-off/fend-off (je mag wel je schouder gebruiken en wegdraaien) 
 



 

 

 
WAT MAG WEL BIJ DE TURVEN 

 vrije pass  

 tegenstander altijd op 7 m. bij spelhervatting 

 tackelen 

 Ruck en Maul 
 
STRAFMAATREGEL 

 De speler die een ernstige overtreding begaat (gevaarlijk spel,opstandigheid, 
wangedrag) kan een officiële waarschuwing krijgen of eruit gestuurd worden.  
Wordt de speler eruit gestuurd dan roept de scheidsrechter de betreffende 
speler en zijn coach bij zich om uit te leggen waarom hij deze beslissing neemt.  
Ook vraagt hij de coach een wisselspeler in te brengen. Bij voorkeur wordt hij op 
aandringen van de scheidsrechter gewisseld door de coach. 

 
AFTRAP OF OVERTREDINGEN OF SPELONDERBREKINGEN 

Aftrap: Midden van het veld 

Spelhervatting na try Midden van het veld door het team dat de try 
tegen kreeg 

Drop-out Op 7 meter van de doellijn 

Voorwaarts Op de plaats van overtreding (op minimaal 7 
meter van de doellijn) 

Bal onbespeelbaar 
(na 5 tellen bij stilstaande 
ruck of maul) 

Op de plaats van de overtreding (op minimaal 5 
meter van de doellijn) 
Bij tackel, ruck en maul is de ingooi voor het team 
dat niet in balbezit was voorafgaande aan de 
tackel, ruck of maul 

Uit Tegenover de plaats waar de bal, of de baldrager, 
uitging (op 2 meter van de zijlijn en minimaal 7 
meter van de doellijn) 

Strafschop  U 9 = ”vrije schop” 

Vrije schop Op de plaats van overtreding (op minimaal 7 
meter van de doellijn) 

Schoppen van de bal Cf. Vrije schop 

Slingertackel Cf. Vrije schop 

Hand-off/fendoff Cf. Vrije schop 

 
Vrije Pass: Bij de Turven wordt de bal nog niet geschopt, daarom wordt bij de 
Turven de Vrije Pass genomen i.p.v. vrije Schop



 

 

 
Bal op de grond, met de voet aanraken en in 2 handen nemen (niet lopen, geen 
schijnbewegingen) en door de lucht afspelen naar een medespeler.  
Deze mag niet beginnen te lopen vanaf meer dan 2 meter achter degene die de pass 
geeft (afstand richting zijkant is onbeperkt). 
Alle spelers van het team moeten achter de bal staan. Tegenstander staat op 7 
meter en mag niet oplopen totdat de bal met de voet is aangeraakt. 
Met uitzondering van de aftrap en spelhervatting na de try, ma de vrije schop snel 
worden genomen en hoef je niet te wachten tot het andere team opgesteld is. 

 
Pre-seasontoernooi groot succes…… 
 
Ruim 200 spelertjes traden op 6 oktober aan voor het jaarlijkse pre-season toernooi, 
georganiseerd door onze club. De dag, die begon met regen eindigde met een 
aangenaam zonnetje. Hierna een paar leuke foto’s van dit geslaagde toernooi. 
 

 
  



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur 
 
Om dit moment bestaat onze vriendenkring 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 2012-2013. 
 
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 2e 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 Jörgen van Harssel Fit & Healthy 

Mike Stapel Jaap Janssen De Roovertjes 

Theo van de Broek Govert Handstede Arnoud de Rade 

Maria Geboers 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 Coen Potters 

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 Rob Kabel Nick Martens 

Ed Mulder Christ Rijnen Three Sakko’s 

Frans Stoot Koen Geerts Mieke Lucas 

Nuiten & Co   
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Brief aan Libelle…………. 
Liefste Mona,  
   
Vorige week vertrok ik 's morgens van huis naar mijn werk. Zoals altijd zat mijn man 
televisie te kijken. Ik reed ongeveer 1,5 kilometer toen de auto er mee stopte. Ik 
probeerde te starten, de motor ging wel rond maar sloeg niet meer aan. Ik ben toen 
naar huis teruggelopen en toen ik thuis kwam zat mijn man niet meer op de bank. 
Wat ik toen boven aantrof had ik zelfs in mijn stoutste dromen niet kunnen denken! 
Mijn man liep, gekleed in mijn lingerie en met mijn ultra hoge pumps en een laagje 
make-up voor de grote spiegel heen en weer te paraderen. Ik ben 36, mijn man is 38 
en we zijn al 12 jaar gelukkig getrouwd. Toen ik hem betrapte probeerde hij nog een 
smoesje over dat al zijn ondergoed in de was zat enzovoort een uitvlucht te verzinnen, 
maar de schoenen en de make-up dan? Hij is toen echt helemaal ingestort en heeft 
bekend dat hij dit al een maand of vier doet. Ik heb hem toen gezegd dat als hij er niet 
mee zou stoppen ik wil gaan scheiden. Mona, je moet weten dat hij een half jaar 
geleden zijn baan kwijt is geraakt en daar heel erg depressief van is geworden. Sinds ik 
hem heb verteld dat ik wil scheiden als hij dit blijft doen is hij heel erg teruggetrokken 
en afstandelijk.  
Kan jij mij helpen met mijn probleem ?? 
 
M. Verbeeck uit Stekene 
   
 
ANTWOORD VAN LIBELLE : 
 
Beste M. 
 
Het zou de automatische choke kunnen zijn, vooral omdat het al zo dicht bij huis 
gebeurde, anders zou ik gewoon nieuwe bougies laten monteren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
de Libelle-redactie 

 

 



 

 

 

Van de secretaris…. 
 
Het is alweer ruim een half jaar geleden dat Joop Jansen mij benaderde met de vraag of 
ik het secretariaat van de club op me wilde nemen. Ik hoefde niet lang na te denken, 
vond dat ik hier een verantwoordelijkheid in had en zei graag ‘ja’ tegen het verzoek. De 
geschiedenis lijkt zich te herhalen, want heel wat jaren terug benaderde de toenmalige 
secretaris Aad van Buitenen me met dezelfde vraag. Ook toen antwoordde ik positief, 
met dat verschil dat de het de club toen (het moet begin jaren ’80 zijn geweest) 
crescendo ging. We bevonden ons in een goede fase, hadden een groeiend ledenaantal, 
een sterke jeugdafdeling en presteerden bovenmatig op het rugbyveld. 
Hoe anders was het begin van dit jaar. Een eerste team dat uit de competitie was 
gehaald, een sterk dalend ledenaantal en een vereniging waarbinnen mensen nauwelijks 
de bereidheid leken te hebben om er de schouders onder te zetten. Althans dat was mijn 
beeld zo’n zes maanden geleden. Inmiddels heb ik dat beeld enorm kunnen bijstellen. 
Feit blijft dat onze club van ver moet komen, maar ik kan niet anders zeggen dan dat we 
kunnen rekenen op een geweldige groep mensen die inziet dat het meer dan de moeite 
waard is om tijd en energie in de vereniging te stoppen. Van wie duidelijk te merken is 
dat ze met een positieve insteek een bijdrage aan REL willen leveren. Of dat nu als ouder 
van een jeugdlid is, als speler van het 1

e
 of 2

e
 team, als lid van de barcommissie of als 

trainer van de selectie. 
Met een dergelijk enthousiasme moet het lukken om de boel weer op de rit te krijgen en 
dat is waar ik graag mijn bijdrage aan wil leveren. 
Het bestuur is inmiddels op volle oorlogssterkte en de sfeer is er uitstekend is. Sterker 
nog, we hebben het leuk! We werken hard, iedereen komt de afspraken na en de eerste 
resultaten van ons werk worden heel, heel langzaam zichtbaar.  
We willen veel energie in onze jeugdafdeling stoppen. Het plezier in het rugbyspelletje 
staat hierbij voorop, maar hiernaast willen we proberen de jongere leden langer aan 
onze club te binden. Betekent dus dat we moeten willen werken met een vaste kern van 
trainers en begeleiders. Deze kern is inmiddels bijna compleet en we hopen dat de 
resultaten hiervan zichtbaar zullen worden. Doordat de spelertjes met plezier naar de 
club komen, steken ze vriendjes aan en weten we ze wellicht over te halen om ook te 
gaan rugbyen. Het kan niet anders dan dat de club hier op langer termijn profijt van zal 
hebben. De actieve jeugdcommissie is hier met het Bestuur intensief mee bezig en we 
hopen dat alle inspanningen snel vruchten zullen afwerpen. 
 
De eerste maanden hebben we hiernaast veel energie gestoken in een goede begeleiding 
van onze seniorenteams. Het is dan ook fantastisch te zien dat we er in lijken te slagen 
twee teams op de been te brengen. Het is nogal eens hangen en wurgen en het zal zeker 
naarmate het seizoen verloopt niet eenvoudig zijn, maar het begin is gemaakt.  



 

 

 
Een andere belangrijke doelstelling van het nieuwe bestuur is een zo open mogelijke 
communicatie. Wij vertellen graag wat ons bezighoudt, waarmee we bezig zijn en wat we 
voor ogen hebben met de club. Eenzelfde houding hopen we bij de leden aan te treffen, 
dus zeg wat er op je hart ligt, wat je graag anders zou willen zien of waar je een bijdrage 
aan zou willen leveren. Hierbij mag je het ons niet kwalijk nemen dat wij dit op een zo 
positief mogelijke manier zullen doen, omdat iedereen, en vooral de club, daar het 
meeste bij is gebaat. 
Het Bestuur communiceert via Scrumpie, regelmatige bestuurlijke updates, de website, 
facebook, Linkedin, Twitter, maar wil vooral graag persoonlijk communiceren. Spreek 
ons dus gerust persoonlijk aan als wij het niet zelf doen.  
Van de spelers mogen we ook het nodige verwachten. Aangezien we niet voor niets een 
teamsport beoefenen, is het enorm belangrijk dat alle spelers tijdig laten weten wanneer 
er niet getraind kan worden, of wanneer, om welke reden dan ook, niet aan wedstrijden 
kan worden deelgenomen. Het kan niet zo zijn dat onze coach, minder dan 24 uur 
voordat een wedstrijd start per sms van een speler te horen krijgt dat hij niet kan spelen! 
Een rugbyspeler, en zeker een speler van REL, meldt dit tijdig en persoonlijk bij Frank 
zodat hij tijdig kan anticiperen en het team niet gedupeerd wordt. Heel normaal en een 
kwestie van fatsoen. 
 
In de meest recente bestuurlijke update maakten we melding van het feit dat er nog 
geen tourcommissie voor de seniorentrip zou zijn geformeerd. Dit bleek op een 
misverstand te berusten, waar Jan de Jong mij terecht op wees. Inmiddels heeft een 
aantal seniorleden, onder leiding van Jan de Jong, de koppen bij elkaar gestoken en zijn 
de voorbereidingen voor de seniorentrip 2013 opgestart. Ten tijde van het schrijven van 
dit stukje waren de definitieve data nog niet bekend. Wellicht dat er elders in dit 
Scrumpie al iets meer wordt prijsgegeven, maar anders gebeurt dit via de geijkte 
kanalen. 
 
Tot slot wil ik graag een herhaalde oproep doen aan leden die zich willen inspannen om 
sponsors te werven voor onze vereniging. Het ontbreekt ons momenteel aan voldoende 
handjes om hier invulling aan te geven en we hopen van harte dat we mensen bereid 
vinden zich hiervoor in te spannen. 
 
Joost Gielen  



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

Programma Six Nations 2013 
 
De meeste wedstrijden worden live getoond is ons clubhuis 
 

za 2-2-2013 Wales vs Ireland Millennium Stadium 

za 2-2-2013 Engeland vs Scotland Twickenham 

zo 3-2-2013 Italy vs France Stadio Olimpico 

za 9-2-2013 Scotland vs Italy Murrayfield 

za 9-2-2013 France vs  Wales Stade de France 

zo 10-2-2013 Ireland vs Engeland Aviva stadium 

za 23-2-2013 Italy vs Wales Stadio Olimpico 

za 23-2-2013 Engeland vs France Twickenham 

zo 24-2-2013 Scotland vs Ireland Murrayfield 

za 9-3-2013 Scotland vs Wales Murrayfield 

za 9-3-2013 Ireland vs France Aviva stadium 

zo 10-3-2013 Engeland vs Italy Twickenham 

za 16-3-2013 Italy vs Ireland Stadio Olimpico 

za 16-3-2013 Wales vs Engeland Millennium Stadium 

za 16-3-2013 France vs Scotland Stade de France 
 



 

 

 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

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



 

 

 

Turven  RCC vs REL op 23 september….. 
 

 
 

 



 

 

 

Toernooidagen Rugbyclub Etten-Leur…… 
 
Ik zag een paar weken geleden via de mail het verzoek komen voor kopij voor het 
Scrumpie. En ja, ik dacht gelijk, ”De vorige keer was ik te laat, nu moet ik toch echt iets 
schrijven voor en over het Paastoernooi”.  
Nou daar is het dan, een stukje over de toernooidagen van afgelopen seizoen(en) bij REL 
en het seizoen waar we nu een paar maanden in zijn gestart. 
 
Jeugd Paastoernooi (zaterdag van paasweekend). 
Laten we beginnen met een overzicht vanaf 1999. Vanaf die tijd ben ik betrokken met de 
toernooidagen bij REL. In deze periode speelde ik zelf niet meer en was ik trainer / coach 
van het coltteam BREL (combinatie van spelers van REL de Bredaase Rugbyclub). Met dit 
team hebben we 2 seizoenen de Landelijke competitie gespeeld en 2x de finale gehaald. 
Voor deze groep jongens wilde ik graag een toernooi organiseren aan het einde van de 
competitie. De datum voor het eerste REL Jeugd Toernooi was zo ingevuld, de zaterdag 
van het Paas weekend. Dat werd de dag voor het toernooi van de jeugd. Dus met Pasen 
niet alleen een toernooidag voor de senioren op zondag maar ook een dag voor de 
jeugd, op zaterdag. De voorzieningen voor de toernooidag van zondag zijn immers toch 
geregeld (tent, inkoop, bar bezetting e.d.), alleen een dagje eerder opzetten. 
 
In het overzicht aan het einde van dit artikel vind je een overzicht van het aantal teams 
dat de afgelopen jaren aan onze toernooidagen hebben deelgenomen. 
 
Zoals in het overzicht te zien is zijn de jeugdteams redelijk tot goed bezet. De deelname 
van senioren teams is vanaf 2005 minder. Vanaf begin 2000 zijn de buitenlandse clubs 
die naar NL komen in aantal minder geworden. De clubs die op tour gaan kiezen vanaf 
die periode eerder om te vliegen naar zuidelijkere landen (betere weer en goedkoper) als 
naar Nederland met de boot (vaak nat / kouder  en duurder). 
 
Pré Paastoernooi (weekend vóór paasweekend). 
Zoals de wedstrijddag van jeugd op de zaterdag van het paasweekend is geboren, zo is 
het Pré Paastoernooi vanaf 2009 ook geboren. 
Met een grote en groeiende groep van turven (U9) en benjamins (U11) was er voor deze 
groep bij REL geen “eigen” toernooi geregeld. De gewone verzameldagen waren wel de 
activiteit waar de clubs uit de regio op af kwamen. Maar wat is er nu leuker om tegen 
teams / clubs te spelen waar je in de “competitie” nog nooit tegen gespeeld hebt. Clubs 
die buiten de Zuidelijke regio vallen willen we graag bij REL laten spelen.   
Zo gezegd zo gedaan en ja….toernooidag was ook zo gevuld!!   



 

 

 
Vooralsnog ieder jaar vol / zeer druk bezet. Volgens mij komt deze snelle / drukke 
inschrijving door de actieve rugby ouders. Rugby ouders waarvan de kids zelf gaan 
rugbyen en het leuk vinden om iedere week “in de wei” te rennen.  
Wat mijn inziens ook mee speelt is dat deze jeugd ook nog geen reguliere competitie 
speelt. Daarbij speelt dan als er een toernooi buiten de regio aangeboden wordt vaak 
aantrekkelijk is om tegen nieuwe tegenstanders te kunnen spelen. 
Waar het natuurlijk ook van af hangt dat het op de wedstrijddag ook geregeld is. Een 
goed geregeld toernooi geeft mond op mond reclame. Vaak is het zo / werkt het zo als 
de ouders van de tegenstanders een goed georganiseerde rugby dag hebben voor hun 
kids, zij graag terug komen het jaar daarop. 
Met één wedstrijdveld waar we 4 wedstrijdvelden voor de jeugd op uit kunnen zetten, 
kunnen we per leeftijdgroep 2 poules van maximaal 5 teams huisvesten. Samen met een 
tent aan het clubhuis, een mooie wedstrijdtrailer van Deba en een frietwagen voor de 
inwendige mens maken de spelers,  ouders en vrijwilligers er altijd een geslaagde dag 
van. 
 
Pré Season Toernooi (1e zaterdag in oktober). 
Door het teruglopen van teams die aan het paastoernooi deel willen / kunnen nemen, de 
nieuwe jongste jeugd aan het begin van het seizoen een “eigen” toernooi te bieden, en 
omdat de jeugddagen altijd goed bezet zijn is deze wedstrijddag sinds 2011 in het leven 
geroepen. Met een actief jeugdbestuur en actieve ouders is deze wedstrijddag (net als 
het Pré Paastoernooi)  organisatorisch zo geregeld. Met inzet van oudere jeugd en een 
aantal senioren is deze dag op rugby technisch vlak ook snel geregeld. 
Bar bezetting en inkoop is vaak een fluitje van een cent. 
 
De voorbereiding(en). 
Paastoernooi 2010 en 2011 waren door het mindere animo van de deelnemende teams 
dramatisch. 
Met 2 senioren teams en 3 coltteams op de zondag waren er maar een paar wedstrijden 
die bij REL gespeeld konden worden. Dat moest anders, daar waren de meeste leden het 
allemaal al wel over eens.  
Gelukkig kwam er hulp en ondersteuning. Samen met deze hulp is er gebrainstormd over 
hoe we het paastoernooi nieuw leven in kunnen blazen en in de toekomst weer goed 
bezet blijft. 
Uiteindelijk hebben we de alle teams in de toernooidagen ingevuld, nl: 
- zaterdag van het Pré Paastoernooi voor de turven en banjamins (U9 & U11) 
- zondag van het Pré Paastoernooi voor de cubs en junioren (U15 & U17) een 7-ens 
toernooi 
- zaterdag van het Paastoernooi voor de mini’s (U13) 
- zondag van het Paastoernooi voor de senioren een 7-ens toernooi 



 

 

 
Waarom 7-ens bij de U15, U17 en senioren? Dit is een doelbewuste keuze geweest. De 
landelijke competitie is in maart ten einde en de meeste clubs (en rugbyliefhebbers) 
willen in het voorjaar één of meerdere  7-ens toernooitjes spelen. Een andere 
bijkomstigheid is natuurlijk dat je met 7-ens sneller een team op de been kan brengen 
binnen een club of vrienden groep als voor een 15-a-side team. 
Afgelopen paastoernooi 2012 hebben we kunnen zien dat het senioren toernooi op de 
Paaszondag met de 7-ens teams weer goed gevuld was. Jammer dat er 2 teams wegens 
te weinig beschikbaar zijn van fitte spelers hebben moeten afzeggen in de week voor het 
Paas weekend. 
 
Vrijwilligers / beschikbaar voor hulp. 
Zoals hierboven al aangegeven is voor de toernooidagen van jeugd de invulling van de 
bar en keuken  nooit een probleem. Voldoende ouders die een handje uit de mouwen 
willen steken om voor de kinderen een mooie rugbydag te regelen. 
Bij de oudere jeugd en de senioren is dat beduidend moeilijker om te regelen. Waar 
komt dat door? Wat is het probleem? Ik ben er nog niet achter waarom jij als lid niet 
achter de bar of in de keuken wilt staan.  
Natuurlijk begrijp ik dat iedereen met het Paas weekend verplichtingen heeft. Iedereen 
zal zijn gezicht moeten laten zien bij ouders,  schoonouders, opa’s & oma’s. Een Paas 
ontbijtje en / of Paas brunch hoort daar ook bij. Als je weet dat de jou familie activiteit 
op de zondag is, kom dan op zaterdag een handje helpen. Als je op zondag na de brunch 
toch nog naar REL komt, is mijn inziens een uurtje achter de bar of in de keuken ook niet 
erg.  
 
Beste Rellers, Rellerinnen, ouders en vrienden van REL, ik hoop op jullie inzet allen voor 
de komende wedstrijddagen bij REL. Ofwel, noteer in jullie agenda: 
Zaterdag 23 maart 2013;  

- Het 6
e
  Pré Paastoernooi voor Turven (U9) & Benjamins (U11)  

Zondag 24 maart 2013;  
- Het 2

e
  Pré Paastoernooi 7-á-side voor Cubs (U15) & Junioren (U17)  

Zaterdag 30 maart 2013;  
- Het 18

e
 Jeugd Rugby Paastoernooi voor Mini’s (U13) 

Zondag 31 maart 2013; 
- Het 40

e
 Rugby Paastoernooi 7-á-side voor senioren 

 
Zo rond de feestdagen zal ik weer een update van de toernooidagen in het 
Kerstscrumpie schrijven (als ik wat nieuws te melden heb). 
 
Gegroet, Wanne Wevers. 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
REL bordsponsors………… 
 

Van Leerzem Italiaanse keukens 
ETW Breda bv 

Target Standbouw bv 
Accept Development 

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 

X-treme sportswear 
Promises Graphic Designers 

  



 

 

 


