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Om te beginnen…… 
 
Het laatste Scrumpie van dit seizoen ligt nu voor u. Wederom boordevol informatie en 
leuke artikelen. Gedurende de komende maanden zullen we jullie op de hoogte via REL 
nieuwsbrieven en uiteraard via onze website. Met ingang van dit Scrumpie werken we 
met een andere drukker en wordt de Scrumpie niet meer door Post.nl bezorgd. We gaan 
er wel vanuit dat deze Scrumpie uiterlijk vrijdag 12 april bij iedereen is bezorgd. Mocht 
dit niet het geval zijn laat het me dan even weten. (r.pijnenburg@xs4all.nl). Wil je alle 
advertenties en foto’s in kleur bekijken, ga dan naar onze website 
(www.rugbyclubettenleur.nl, tab Scrumpie. 
 
René Pijnenburg 

 
 
Van de voorzitter……….. 
 
 
 
Beste Rel-lers en Rel-sters  

Terugkijkend op het afgelopen jaar, ben ik blij, te mogen 
constateren, dat het draagvlak en de bereidheid om iets 
voor onze club te doen weer ouderwetse vormen 
aannemen. We zijn er nog niet, maar vertrouwen erop dat 
dit nog meer gestalte zal krijgen. 
Het aantal leden is toegenomen, zowel van de senioren, 
maar zeker ook van de jeugd. En niet te vergeten: REL is 
gestart met een damesteam. Op de eerste training stonden 
er 12 dames. Geweldig! Laten we ervan uitgaan, dat we 
volgend jaar wat wedstrijden kunnen spelen. Dit moet op termijn een (h)echt 
damesteam worden 
Op 6 april hebben we de laatste competitie wedstrijden van dit seizoen gespeeld en 
hierbij wil jullie allemaal een groot compliment geven. We hebben de wedstrijden van 
beide teams (bijna) altijd met een volledig team gespeeld.  We hebben de weg omhoog 
dus weer gevonden. Ook de jeugd heeft goed gepresteerd en hun ledenaantal gaat 
gestaag omhoog. 

mailto:r.pijnenburg@xs4all.nl
http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 
We hebben nu nog 4 fantastische activiteiten op het programma staan: 
Vrijdag 19 april: een bierproeverij van diverse bieren.  
Zaterdag 4 mei, Claverdon komt op bezoek met zo’n 45 man, mede om afscheid te 
nemen van onze huidige accommodatie. Zij komen als Mexicanen. Laten we daarop 
inspelen en ook in een Mexicaanse outfit verschijnen. Er wordt natuurlijk voor Mexicaans 
eten gezorgd.  
Zaterdag 11 mei komt Rugbyclub Falkirk op bezoek.  
Als deze 2 clubs ons bezoeken, rekenen we er natuurlijk weer op, dat een groot aantal 
clubleden aanwezig zullen zijn, zodat we ons als een goed gastheer kunnen presenteren.  
Vanaf zaterdag 25 mei  - De Verhuizerstoer naar London. Er zijn nog maar enkele 
plaatsen in de bus beschikbaar, dus aarzel niet en meld je snel aan.  
Wat natuurlijk ook een belangrijke activiteit is, is de verhuizing en opruimen van ons 
“oude” clubhuis. Alle hulp is hierbij welkom, dus jullie zijn allemaal uitgenodigd om te 
komen helpen. 
Het is fijn, dat we nu een compleet bestuur en een jeugdbestuur hebben, wat voor de 
club belangrijk is. Alle bestuursleden hebben hun eigen verantwoordelijkheden en zij 
pakken deze ook. 
Ik hoop, dat ik jullie voor de zomer en tijdens de zomerperiode nog zie op een van de 
bovenvermelde activiteiten en we gaan er in het nieuwe seizoen nog extra hard 
tegenaan. 
 
Joop Jansen 
Voorzitter  

 
 

 
 

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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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……. 
 
De afgelopen periode hebben we als jeugd veel pech gehad 
met het weer en dus ook afgelaste wedstrijden en toernooien. 
 
Zo ook ons eigen Pré-paastoernooi voor de Turven en 
Benjamins op 23 maart jl., welke we gelukkig afgelopen 6 april 
alsnog hebben kunnen organiseren. Dit was weer een succes met maar liefst 230 
deelnemers en zelfs aan het einde van de dag ook nog een beetje zon. 
Deze dag is ook aan onze shirtsponsor voor de jeugd een ingelijst shirt overhandigd. De 
heer  van Leeuwen is heeft een aantal wedstrijden bijgewoond en hij vond het geweldig 
om de kinderen in de nieuwe shirts te zien spelen. 
 

 
 
Verder hebben we natuurlijk ook het Paastoernooi georganiseerd voor onze mini’s, met 
ook maar liefst 130 deelnemers was dit ook een leuke, goed bezette toernooidag. 
Aansluitend hadden we bezoek van de Engelse Rugbyclub uit Stratford die een geweldige 
partij gespeeld hebben tegen onze cubs met Tovaal en wat aanvulling van junioren.  
 



 

 

 
Vooruitkijkend hebben we dit seizoen gelukkig nog een aantal wedstrijden/toernooien 
gepland staan voor de jeugd. 
 
Daarnaast gaan we ook dit jaar weer op jeugdtrip, we vertrekken op vrijdag 31 maart 
2013 en zullen op zondag 2 juni 2013 (aan het einde van de middag) weer terug komen.  
De voorbereidingen zijn zo goed als klaar en nu is het nog wachten op de aanmeldingen. 
Er zijn al aardig wat aanmeldingen binnen maar nog niet alle jeugdleden hebben 
gereageerd. Uiteraard hopen wij dat iedereen met deze jeugdtrip zal meegaan. Wij 
verwachten, zoals elk jaar tot nu toe is verlopen, dat dit weer een mooie herinnering zal 
zijn voor de kinderen. 
 
Met ovale groet, 
Namens de jeugdcommissie 
Esther Huijsman 
 
 
 

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 
 
 

Lidmaatschap volgende seizoen……… 
 
Het rugbyseizoen 2012-2013 loopt af op 31 mei 2013. Dat betekent dat je wijzigingen in 
je lidmaatschapstatus uiterlijk tot 1 juni door kunt geven via 
penningmeester@rugbyclubettenleur.nl 
In juni gaat de Nederlandse Rugbybond er van uit dat alle leden die dan in de 
ledenadministratie staan ook het seizoen 2013-2014 gewoon lid blijven. Op basis 
daarvan ontvangt REL een factuur van de NRB voor de contributie aan de bond 
 

  

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl
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Geslaagd REL kerstdiner……………………………… 
 
Vrijdag voor Kerstmis is traditioneel de dag van het REL kerstdiner. Hier volgt een 
impressie. 
 

 
 

  



 

 

 

 
 

  



 

 

 

 
 

 

 
 

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, Fit en Slank in 35 minuten  

met de Milon cirkel, (lokaal) afslanken, 

ontspanningsmogelijkheden, buitenactiviteiten & een 
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


 

 

 

Start REL-damesteam groot succes! 
 
Op 25 maart j.l. vond de eerste training van ons REL-damesteam plaats. In aanwezigheid 
van Omroep Brabant, BN/De Stem en een groot aantal REL-leden, trokken maar liefst 12 
dames de stoute rugbyschoenen aan om kennis te maken met de rugbysport. Onder 
leiding van Frank Maas, Joey Sakko en Joost Gielen werd er enthousiast getraind en 
vooral na het leuke item op Omroep Brabant hebben zich nog meer geïnteresseerden 
gemeld. 
 

 
 
Het is voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging dat er serieus sprake is een 
damesteam. De initiatiefneemster was Marjolein Bayle, die haar vader, onze oud-
voorzitter Thierry, ervan wist te overtuigen dat het wel heel leuk zou zijn als er een 
damesteam zou worden opgericht. Thierry pakte dit op en het resultaat mag er tot op 
heden zijn. 
 
Tot de zomer kunnen belangstellenden (dames van 16 jaar of ouder) geheel vrijblijvend 
meetrainen en kennismaken met de basisbeginselen van rugby. Tot dat moment gebeurt 
dat op iedere maandag van 19.00 uur. We gaan deze zomer bekijken of het initiatief 



 

 

 
definitief aanslaat en of er voldoende dames geïnteresseerd zijn in een damesteam en 
een lidmaatschap van onze club. Vervolgens gaan we plannen voor de toekomst maken, 
omdat het natuurlijk het aardigst zou zijn als we de dames kunnen laten trainen op een 
trainingsavond van de senioren. De nieuwe accommodatie met twee trainingsvelden en 
vier kleedkamers bidet hier voldoende gelegenheid voor. 
 
De eerste stappen zijn gezet, maar dat betekent niet dat we er al zijn. We kunnen nog 
wel wat enthousiastelingen gebruiken, dus mocht je in je omgeving iemand kennen die 
belangstelling heeft, dan is ze op maandagavonden van 19.00 – 20.00 uur van harte 
welkom. Eventuele informatie kan worden opgevraagd bij Thierry Bayle: 06 41231813 of 
bij secretaris@rugbyclubettenleur.nl. 

 

Omroep Brabant was bij de eerste training van de REL-dames aanwezig. Kijk ook op 
Omroep Brabant 

mailto:secretaris@rugbyclubettenleur.nl
http://www.omroepbrabant.nl/?video/80519722/Eerste+rugbytraining+voor+vrouwen+bij+REL+in+Etten-Leur+groot+succes.aspx


 

 

 

Onze huidige en onze nieuwe accommodatie 
 
De laatste weken heeft het bestuur getracht de leden zoveel als mogelijk te betrekken bij 
de uitwerking van de inrichtingsplannen van ons nieuwe clubhuis. Via de website zijn de 
leden op de hoogte gehouden van voortgang van de bouw en nadat er tijdens een 
Bijzondere Algemene Ledenvergadering eerste ideeën werden gepresenteerd is door een 
kleine groep mensen met voortvarendheid gewerkt aan de uitwerking ervan. Langzaam 
maar zeker ontstaat er een beeld van hoe ons clubhuis er na de zomer komt uit te zien. 
De afgelopen weken is de keuze voor het ontwerp van de bar in overleg met de leden 
gemaakt, zodat nu met de bouw hiervan begonnen kan worden. Het huidige ontwerp ten 
opzichte van het oorspronkelijke ontwerp van de bar heeft een paar ingrijpende 
bouwkundige aanpassingen tot gevolg. Intussen zijn deze aanpassingen met de 
gemeente Etten-Leur besproken en goedgekeurd. 
 
Door de aanhoudende winterse omstandigheden heeft de bouw van het clubhuis wel de 
nodige vertraging opgelopen. Voor REL niet direct verontrustend omdat wij pas na de 
zomerstop gebruik willen gaan maken van de velden en het clubhuis. Op dit moment is 
de oplevering medio juni voorzien. 
 



 

 

 
Vanaf half mei kan er gestart worden met de ontmanteling van onze huidige 
accommodatie. Dit wordt nog een hele grote klus, omdat het terrein uiterlijk 1 
september 2013, vrij van alle opstallen en voorzieningen zal moeten worden opgeleverd 
bij de eigenaar, de H. Mariaparochie uit Etten-Leur. Ton van de Sande en Cees Evers 
hebben zich bereid verklaard de coördinatie en planning van deze ontmanteling op zich 
te nemen. Zodra de planning gereed is zal deze met de leden worden gecommuniceerd 
en zal er een oproep worden gedaan om te komen helpen. Vanzelfsprekend hopen we 
dat veel mensen beschikbaar zullen zijn. 
 
Inmiddels heeft zich al een aantal leden gemeld voor de inrichting van het nieuwe 
clubhuis. Wat gaan we meenemen, waar hangen we het op en hoe gaan we het 
bevestigen? Vragen die tijdig beantwoord moeten worden, zodat we precies weten wat 
ons te doen staat. Ook hiervoor kunnen we nog extra hulp gebruiken. 
 
Het is voor het bestuur ondoenlijk om de leden van alle stappen gedetailleerd op de 
hoogte te houden, al proberen we dit wel. Volg daarom de ontwikkelingen goed op de 
website en stap bij eventuele vragen op een van de bestuursleden af. Zij zijn graag bereid 
een en ander toe te lichten of je te betrekken bij de vervolgstappen. 
 
We zijn voornemens de nieuwe accommodatie aan het begin van het nieuwe 
rugbyseizoen, ergens eind augustus/begin september 2013 groots te gaan openen. De 
datum van deze opening zal op korte termijn worden vastgesteld en met de leden 
worden gecommuniceerd.  
 
 

Volg de nieuwbouw op onze website…. 
 
Kijk op www.rugbyclubettenleur.nl of klik op onderstaande afbeelding 
 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/
http://www.rugbyclubettenleur.nl/nl/component/content/article/40/144-nieuwe-accommodatie-rel.html


 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

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

 



 

 

 

 

 
 
19 april v.a. 20.00 uur in het clubhuis. 

 
 

Kom allemaal proeven 

 
 
 

 
 



 

 

 

Nieuwe sponsor voor Rugbyclub Etten-Leur 
 
We zijn bijzonder blij te kunnen melden dat Studiekring Etten-Leur een 
sponsorovereenkomst is aangegaan met onze vereniging. Zij zullen per direct met hun 
logo worden vermeld op onze website, onze nieuwsbrieven en op de convocatie en 
vanaf volgend seizoen zal er een prachtig reclamebord te vinden zijn langs ons nieuwe 
hoofdveld aan De Streek. Hieronder vind je wat meer informatie over Studiekring, 
alsmede een interessante actie voor onze jeugdleden! 
 
Huiswerkvrij sporten  
  

Sporten en leren: een perfecte combinatie! Recent onderzoek heeft aangetoond dat 
sporten de leerprestaties verbetert. Dat is precies waarom Studiekring graag 
samenwerkt met de Rugbyclub Etten-Leur. Het liefst willen we dat leerlingen kunnen 
sporten zonder zich zorgen om het huiswerk te hoeven maken. Huiswerkbegeleiding kan 
dan een uitkomst zijn. Met een paar middagen in de week huiswerkbegeleiding is, 
eenmaal thuis of op het sportveld, het huiswerk af.  
  

Studiekring biedt intensieve en kwalitatieve huiswerkbegeleiding en bijlessen voor 
leerlingen op de middelbare school. Voor scholieren uit groep 7 en 8 zijn er bijlessen 
taal- en rekenen. Hulp nodig met het maken van huiswerk, zou je geholpen zijn met een 
bijles of wil je meer informatie? Kijk dan op www.studiekring.nl/etten-leur.   
  

Ledenactie: geen inschrijfgeld bij vermelding van het lidmaatschapsnummer bij de 
aanmelding via de  website. Geldig voor aanmeldingen t/m december 2013.  
 

 

 
  

http://www.studiekring.nl/etten-leur


 

 

 

Claverdon en Falkirk te gast bij REL 
 
We hebben het al diverse keren eerder aangekondigd, maar we gaan het seizoen op 
onze huidige locatie afsluiten met twee geweldige evenementen.  
Op zaterdag 4 mei a.s. zijn onze vrienden van Claverdon RFC uit Engeland bij ons te gast. 
Sommigen van jullie weten ongetwijfeld dat de vriendschap met Claverdon al heel wat 
jaren bestaat. Toen REL eind jaren zeventig contact kreeg met St. Catherine’s College uit 
Oxford studeerden daar een aantal jongens die later aan de basis hebben gestaan van de 
club Claverdon. Vele malen bezochten zij onze club en ook REL heeft ze diverse malen 
met een bezoek vereerd. Deze uitwisselingen hebben geleid tot een unieke 
vriendschapsband. 
Het is geweldig dat Claverdon weer voor Etten-Leur heeft gekozen als locatie voor hun 
jaarlijkse tour en dat zij, samen met ons afscheid gaan nemen van de locatie aan de 
Lange Brugstraat. Zoals het zich nu laat aanzien zullen meer dan 40 Claverdon Lions de 
overtocht gaan maken en deelnemen aan de ‘Dirty Sanchez Tour’. We rekenen er op dat 
onze leden massaal aanwezig zijn om ze een geweldige ontvangst te geven. ’s Middags 
wordt er een wedstrijd gespeeld tussen REL en Claverdon (k.o. wordt nog bevestigd) met 
na afloop een derde helft, met Mexicaanse hapjes, in ons tot Mexican Cantina 
omtoverde clubhuis.  BE THERE, señoras y señores!!!! 
 

                               
 
Een week, op zaterdag 11 mei a.s. later krijgen we bezoek van Falkirk RFC uit Schotland, 
ook geen onbekende club voor ons. Zij bezochten ons eerder en een van hun leden, 
Kevin Byrne, was een aantal jaren geleden, lid van ozne club. Falkirk komt met meer dan 
25 toeristen en zal in Etten-Leur verblijven. Nadat we een wedstrijd tegen ze hebben 
gespeeld (ook die kick off wordt later bekend gemaakt) heffen we het glas met ze en 
bezorgen we ze hopelijk een onvergetelijk verblijf bij REL. Zeer waarschijnlijk zal die 
middag de allerlaatste rugbywedstrijd op het terrein aan de Lange Brugstraat. Dat het 
een waardig afscheid mag worden in aanwezigheid van veel REL-spelers, leden en andere 
belangstellenden. 

http://www.pitchero.com/clubs/falkirk/


 

 

 

REL 1 in de nieuwe shirts 
 

 
 
 

 

 
 

Wilco Clarijs, w.clarijs@klussenier.nl, 06 – 122 88 303 
 

mailto:w.clarijs@klussenier.nl


 

 

 

Oud tegen Jong………… 
 
Traditioneel werd de eerste zondag van januari de wedstrijd Oud tegen Jong gespeeld. 
Het was wederom een ware happening. De Leurse Leut ontbrak natuurlijk niet en een 
aantal REL leden werd door hen weer op een ludieke manier in het zonnetje gezet. En 
ondanks dat volgend seizoen in Etten in plaats van Leur gaan spelen, heeft de Leurse 
Leut toegezegd volgend jaar weer van de partij te zijn. 
 
Na de wedstrijd werd er ook stil gestaan bij het overlijden van Jos Aarts. Jos is vorig jaar 
in april overleden. Jos heeft zowel voor de Leurse Leut als voor REL heel veel betekend. 
Door alle aanwezigen is het glas geheven ter nagedachtenis aan Jos. 
 

 
 
Het team van Jong had voor de oude meesters een cadeau meegebracht dat meteen na 
het aanbieden in gebruik werd genomen door de beide captains, Piet van Oers en 
Matthijs Schreurs



 

 

 

 
 

 
  



 

 

 

 
                   Het team van Oud 
 

 
                   Het team van Jong



 

 

 

Pré Paastoernooi & Paastoernooi 2013 
De rook van het rugbyveld is nog maar net opgetrokken en het verslag van de laatste 
toernooidag bij REL (lees gisteren) is in de maak. De deadline is vandaag (lees zondag) 
dus nog ff aan de bak voor de vulling voor het Scumpie. 
Hieronder een korte samenvatting van de afgelopen toernooidagen die ik samen met 
andere vrijwilligers heb georganiseerd. 
 
Het 6

e
 Pré Paastoernooi U9- & U11- teams d.d. 23-04-2013 verzet naar d.d.06-04-2013. 

Dit toernooi wordt sinds 2007 georganiseerd voor de onze jongste rugbyers de turven 
(U9) en Benjamins (U11). Zoals ik in het vorige Scumpie al had aangegeven zijn deze 
toernooidagen voor de jeugd snel gevuld. Wij geven in de uitnodiging richting de clubs 
aan dat we graag alle clubs de gelegenheid willen bieden om aan ons toernooi mee te 
doen. Ook de clubs in het midden en westen van ons land willen wij bij REL ontvangen. 
Ofwel, graag inschrijven met 1 team. 
 
Uiteindelijk hadden buiten onze regio rugby clubs als AAC (Amsterdam), RC Gouda en 
BSN (Den Haag)  ingeschreven. Naast deze clubs waren uit onze regio Zuid / Brabant RCC 
(Roosendaal), Oysters (Oisterwijk), RC Tilburg, Bredaase RC, RC Octopus (Uden), RC 
Eindhoven, Tovaal (Goes), en RC The Dukes (Den Bosch) aanwezig om het toernooi tot 
een succes te maken.  
Totaal zijn er 10x U9-teams en 10x U11-teams aangemeld die spelen in 2 poules van 5. 
Met 4 wedstrijdveldjes op 1 rugby veld zijn de 20 teams het maximale wat wij kunnen 
organiseren om binnen een “normale” tijd met de wedstrijden klaar te zijn. Volgend 
seizoen beschikken we op onze nieuwe accommodatie over 2 velden en kunnen we dan 
dus meer teams ontvangen. 
 
Ja, en toen de weervooruitzichten…. Iedereen was het koude weer al lang beu en na een 
paar dagen +5 & +8 graden te hebben gehad, waren de gedachte al weer bij de lente …..  
Maar wat gebeurt er dan in Nederland??? Oosten wind 6 á 7 Bft en een temperatuur van 
rond het vriespunt die als gevoelstemperatuur -10 / -15 kan zijn.  
Duidelijk verhaal, afgelasten!! 
 
06-04-2013 is de vervangende datum voor het toernooi geworden. 
Jammer genoeg konden AAC en BSN niet op deze datum aanwezig zijn. Zij hadden 
andere verplichtingen.  
Door dat RC Tilburg en Bredaase RC met de inschrijving hadden aangegeven mogelijk 
met 2 teams deel te kunnen nemen, waren de vrij gekomen plaatsen weer snel gevuld.



 

 

 
In de ochtend voor de wedstrijden met Rene, David, Camiel, Wilco en Frans de 2 tenten 
voor het clubhuis opgezet, het wedstijdsecretariaat ingericht met geluidapparatuur op 
een vrachtwagen van Vermeulen Trappen en de velden uitgezet. 
De dames van de jeugdcommissie en Raoul hebben voorbereiding van de bar, keuken en 
frietwagen voor hun rekening genomen. 
 
Met de 4 wedstrijdveldjes zijn er minimaal 6 scheidsrechters nodig.  
Met 2 leeftijd categorieën zijn er 2 “wedstrijdcoördinatoren” nodig. 
Met 230 kinderen zijn er 230 broodjes knakworst te maken. 
Met 20 teams zijn er minimaal 20 teamleiders en 20 trainers aanwezig. 
Met 230 kinderen komen er ook nog ca. 150 ouders en / of opa’s en oma’s mee die graag 
koffie of thee willen. 
Ofwel: met totaal ca. 450 kinderen / ouders en vrijwilligers is het toch een hele drukke 
dag bij REL. 
 

 
  



 

 

 
Uitslagen turven toernooi (U9) 
 

Game: Team - Team Result: ref: 

1 REL - OISTERS 4 - 7 Jens 

2 RCC BEKARO - RC TILBURG 5 - 3 David 

3 BREDAASE RC - RC EINDHOVEN 7 - 2 Mels 

4 GOUDA - RC OCTOPUS 4 - 0 Jens 

5 TOVAAL - REL 4 - 9 David 

6 RC THE DUKES - RCC BEKARO 0 - 7 Mels 

7 OISTERS - BREDAASE RC 1 - 7 Jens 

8 RC TILBURG - GOUDA 2 - 4 David 

9 RC EINDHOVEN - TOVAAL 4 - 5 Mels 

10 RC OCTOPUS - RC THE DUKES 6 - 6 Jens 

11 REL - BREDAASE RC 2 - 11 David 

12 RCC BEKARO - GOUDA 5 - 0 Mels 

13 OISTERS - TOVAAL 11 - 1 Jens 

14 RC TILBURG - RC THE DUKES 5 - 5 Danny 

15 RC EINDHOVEN - REL 1 - 9 David 

16 RC OCTOPUS - RCC BEKARO 3 - 4 Mels 

17 BREDAASE RC - TOVAAL 13 - 0 Jens 

18 GOUDA - RC THE DUKES 10 - 1 Danny 

19 OISTERS - RC EINDHOVEN 14 - 0 David 

20 RC TILBURG - RC OCTOPUS 4 - 2 Mels 

1/2-
final BREDAASE RC - GOUDA 9 - 2 Jens 

1/2-
final RCC BEKARO - OISTERS 5 - 3 Danny 

3e - 4e GOUDA - OISTERS 1 - 10 David 

final BREDAASE RC - RCC BEKARO 5 - 0 Mels 

 



 

 

 
 

 
  



 

 

 
Uitslagen benjamins toernooi (U11) 
 

Game: Team - Team Result: ref: 

1 REL / RCC - RC TILBURG 1 0 - 8 Pete 

2 OISTERS - BREDAASE RC 1 1 - 1 Robbie 

3 GOUDA - RC OCTOPUS 3 - 1 Piet 

4 RC TILBURG 2 - RC EINDHOVEN 8 - 0 Robbie 

5 BREDAASE RC 2 - REL / RCC 3 - 1 Piet 

6 RC THE DUKES - OISTERS 10 - 0 Pete 

7 RC TILBURG 1 - GOUDA 3 - 3 Pete 

8 BREDAASE RC 1 - RC TILBURG 2 1 - 1 Robbie 

9 RC OCTOPUS - BREDAASE RC 2 3 - 3 Piet 

10 RC EINDHOVEN - RC THE DUKES 1 - 11 Pete 

11 REL / RCC - GOUDA 1 - 7 Robbie 

12 OISTERS - RC TILBURG 2 2 - 5 Piet 

13 RC TILBURG 1 - BREDAASE RC 2 5 - 2 Pete 

14 BREDAASE RC 1 - RC THE DUKES 0 - 9 Robbie 

15 RC OCTOPUS - REL / RCC 3 - 1 Ciske 

16 RC EINDHOVEN - OISTERS 1 - 5 Pete 

17 GOUDA - BREDAASE RC 2 5 - 3 piet 

18 RC TILBURG 2 - RC THE DUKES 0 - 5 Robbie 

19 RC TILBURG 1 - RC OCTOPUS 3 - 2 Ciske 

20 BREDAASE RC 1 - RC EINDHOVEN 8 - 1 Pete 

1/2-
final RC TILBURG 1 - RC TILBURG 2 3 - 5 Pete 

1/2-
final RC THE DUKES - GOUDA 5 - 2 Robbie 

3e - 4e RC TILBURG 1 - GOUDA 2 - 3 Ciske 

final RC THE DUKES - RC TILBURG 2 8 - 3 Pete 

 
Met de inzet van Pete, Robbie, Piet, Ciske, Jens, David, Mels Jr., Danny en Wilco is het 
wedstrijd-technische deel goed verlopen.  



 

 

 
Door de medewerking en inzet van de jeugdcommissie, Raoul, Anja, Camiel en de ouders 
van onze jeugdleden is de frietwagen, bar en keuken ook goed verlopen. 
 
Dames en heren, bedankt voor jullie inzet en tot de volgende keer!!! 
 
Het 2

e
 Pré Paastoernooi 7-á-side voor de U15 & U17 - teams d.d.24-03-2013. 

Dit toernooi is sinds vorig jaar in het leven geroepen op de zondag na het U9 & U11 
toernooi. Als alle voorzieningen en faciliteiten op de club geregeld zijn (frietwagen en 
wedstrijdsecretariaat trailer van DEBA), dan kan de zondag makkelijk ingevuld worden. 
 
Voor deze toernooidag hadden ARC (Amstelveen), Oisters (Oisterwijk) en de Bredaase RC 
ingeschreven. Om de clubs / teams naar Etten-Leur te laten reizen voor 3 wedstrijden 
van 7 minuten, dat is niet wat we als toernooi voor ogen hebben.  
De reden van de minimale interesse om een toernooi te spelen is dat de competitie nog 
in volle gang is. Vorst en slecht weer hebben de competitie doen uitlopen en de teams 
willen dit paasweekend als “rust”- weekend in plannen. 
 
Jammer maar deze toernooidag hebben we helaas afgelast. 
 
Het 18

e
 Jeugd Paastoernooi voor de U13- teams d.d.30-03-2013. 

Dit toernooi is al weer niet weg te denken uit de toernooidagen van REL op de zaterdag 
van het paasweekend. Ook hier geldt dat alle voorzieningen reeds geregeld zijn voor het 
senioren toernooi op de Paas zondag en dit toernooi dan “makkelijk” te regelen en te 
organiseren is. 
 
Vorig seizoen 2012 hadden we 6 teams die deelnamen aan ons U13- toernooi. Dit jaar 
één team meer en een buitenlandse deelname vanuit België RC Dendermonde. Hierdoor 
kreeg het toernooi een internationaal tintje.  
Samen met ons cluster team REL/RCC hebben Oysters (Oisterwijk), RC Tilburg, RC Gouda, 
Bredaase RC en RC The Dukes (Den Bosch) de wedstrijden in “een halve competitie” 
afgewerkt. Ofwel; 6 wedstrijden voor ieder team en uit de resultaten van de wedstrijden 
volgt de uiteindelijke ranking van het toernooi. De finale wedstrijd is op verzoek van de 
teams uit het wedstrijdschema gehaald. 
 
Met Guus, Marijn Maniën, Enzo, Tommy en Frank voor het clubhuis onze 2 tenten in de 
ochtend opgebouwd. Met een gaskachel van de familie Jansen uit de Beek in de tent is 
deze aanbouw van het clubhuis een goed onderkomen voor de bonnenverkoop en 
schuilplaats voor de kids en ouders tegen het koude weer. 
  



 

 

 
De oplegger van DEBA deed weer dienst als wedstrijdsecretariaat. Frank van Nielen en ik 
hebben het wedstrijdsecretariaat op ons genomen. Met 2 wedstrijdvelden zijn onder 
leiding van Ciske, Marijn, Guus, Tommy, Enzo, Jens en Gerard de wedstrijden gespeeld. 
 
Het was koud en de coaches / leiders van de teams gaven aan zo snel mogelijk achter 
elkaar te willen spelen. Soms was dat misschien iets te veel gevraagd….4 wedstrijden 
achter elkaar komt voor als je met 2 wedstrijdvelden in 1 poule speelt. Als je nog 1 team 
erbij zou hebben kon je 2 poultjes maken waardoor je minderwedstrijden speelt meer 
we een ½ en hele finale kan in plannen. 
 

 
 
 
Tijdens / na de laatste wedstrijd begonnen er nog sneeuwvlokjes te vallen. De prijs 
uitreiking hebben we in ons knusse clubhuis gedaan. 
 



 

 

 
Uiteindelijke uitslag van het U13 toernooi: 
1. Oysters  2. Dendermonde  3. RC Gouda 
4. REL / RCC  5. Bredaase RC  6. RC The Dukes 7. RC Tilburg 
 
Mijn dank namens REL gaat uit naar alle ouders van jeugdleden en onze senioren die 
deze dag tot een succes hebben gemaakt. 
 
Het 40

e
 Paastoernooi Senioren 7-ens d.d.31-03-2013. 

Na het terugvallen van het aantal inschrijvingen in 2011 is er besloten om het toernooi 
niet voor 15-mans rugby te organiseren maar voor de spelvorm 7-á-side rugby. 
Deze snelle vorm van rugby (7 tegen 7 man op een heel speelveld) heeft als voordeel dat 
er minder mensen nodig zijn om een team op de been te brengen.  Vorig jaar resulteerde 
dit in totale inschrijving van 8 teams. 
 
Nu het Pasen in 2013 vroeg viel en de competitie door het koude weer uitgesteld moest 
worden naar de inhaaldata, zijn de clubs nog niet klaar met de competitie. Van veel clubs 
hebben we op onze uitnodiging een reactie ontvangen dat zij het Paas- weekend als 
“rust” weekend voor de spelers inbouwen. Het risico op blessures in het 7-ens toernooi 
is aanwezig en dat is niet goed voor de competitie zijn. 
 
Uiteindelijk hebben er 4 teams REL, RCWF Sevens, Mambo Angels en Bredaase RC zich 
ingeschreven. Dat zijn natuurlijk te weinig teams om het toernooi door te laten gaan.  
Voor het eerst in de organisatie van het senioren Paastoernooi hebben we moeten 
besluiten om het toernooi niet door te laten gaan. 
Jammer van de voorbereidingen, maar het is niet anders. 
 
Toernooidagen bij REL en de toekomst. 
Volgend jaar 2014 valt het Paas weekend op 19 en 20 april.  
Doordat Pasen later valt zullen de competities in alle categorieën afgelopen zijn. 
Mogelijk zullen er nog wat finale en promotie / degradatie wedstrijden gespeeld moeten 
worden. 
Met de 2 beschikbare wedstrijdvelden op onze nieuwe locatie zijn er meer 
mogelijkheden voor REL. 
Mogelijk kunnen we: 

- de U13 wedstrijden bij de U9 & U11 toernooidagen combineren 
- de U15 & U17 wedstrijden op zaterdag in het paasweekend laten spelen 
- bij de senioren ook de U19 en dames inplannen 

Ofwel, genoeg opties om onder de loop te nemen. We moeten gaan zorgen dat we op de 
nieuwe locatie de REL toernooidagen bekender gaan maken in rugby Nederland en 
België.  



 

 

 
Beste Rellers, Rellerinnen, ouders en vrienden van REL.  
Als laatste wil ik iedereen bedanken die de toernooidagen bij REL mogelijk hebben 
gemaakt. Ik heb niet iedereen met z’n naam in bovenstaand stukje kunnen schrijven die 
iets voor REL op de wedstrijddagen heeft geregeld. Daarvoor mijn excuus. 
Ik hoop dat REL volgend jaar weer op jullie steun en inzet kan rekenen!!! 
 
Nogmaals bedankt!! 
 
Gegroet, Wanne Wevers. 
 

 
Contributiemeter….. 
 

 
 
Hierboven de stand tot en met 7 april 2013. 
 
 

 

Reeds betaald 
94% 

Openstaande 
contributie 

6% 

Contributiemeter seizoen  
2012 - 2013 



 

 

 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur 
 
Om dit moment bestaat onze vriendenkring 53 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. U 
helpt REL daarmee enorm.

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 Hans Voeten  
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Stoere (Rugby) dames gezocht 

Rugbyclub Etten-Leur is gestart met een 

damesteam 

Wil je samen met andere meiden de beginselen van de 

rugbysport onder de knie krijgen en kennismaken met deze 

geweldige, harde maar eerlijke teamsport? 

Sluit je dan aan bij de groep meiden die elke 

maandag van 19.00 – 20.00 uur trainen aan de 

Lange Brugstraat 130 in Etten-Leur 

Deze kennismaking is gratis tot de maand juni en verplicht je 

verder tot niets. 

Mocht je meer willen weten over dit initiatief, neem dan 

contact op met Thierry Bayle: 06 41 23 18 13 of  

Esther Huijsman: 06 24 92 17 27 



 

 

 

Van de trainer………. 
 

De laatste loodjes : 
 
Met nog één wedstrijd te gaan [uit in en tegen Delft] zit het seizoen 2012-2013 er bijna 
op. 
Althans dat is wel de bedoeling maar nog geen garantie, dan hadden we de afgelopen 
weken net iets meer punten moeten halen dan de 9 punten die we sinds de winterstop 
bij elkaar hebben gesprokkeld. 
Uit tegen Erasmus en Te Werve werd zoals verwacht [ruim] verloren, thuis tegen Oisters 
en de Vets werd werden wel de punten gehaald waarop iedereen vooraf had gerekend 
en gehoopt. 
Helaas werden in de 2 wedstrijden waarin we dachten punten te kunnen halen , Dukes2  
uit en Tilburg thuis niet het gewenste en gehoopte resultaat behaald waardoor het nu 
toch nog erg spanend wordt op de laatste zondag. 
Kort gezegd: om aan play-offs voor promotie/degradatie te ontkomen moet komende 
zondag uit bij Delft worden gewonnen. 
Helaas had het allemaal niet zo moeizaam hoeven gaan, zowel uit bij Dukes2 als zondag 
thuis tegen Tilburg hadden we bij beter benutten eigen kansen in de eerste helft en 
minder fouten met een voorsprong de rust in kunnen gaan i.p.v. met een achterstand. 
Hierdoor kantelt de wedstrijd normaal gezien onze kant op i.p.v. andersom. 
Zeker zondag tegen Tilburg hadden we bij rust ruim voor kunnen/ moeten staan, i.p.v. 14 
punten achter. 
We zijn niet secuur genoeg met het afronden van onze kansen, helaas. 
Zeker Tilburg profiteerde hier ten zeerste van, zeker omdat zij ook nog eens uit de 
counter van onze bijna try de bal aan de andere kant over de lijn wisten te brengen 
[maakt een verschil van 14 punten] 
Het zij zo, maar feit blijft wel dat op de momenten dat het niet helemaal loopt zoals we 
graag zouden willen we laten zien dat we kwetsbaar zijn in de organisatie, vooral 
verdedigend. 
Dit is natuurlijk niet zo raar gezien de geringe keren dat we samen trainen. 
Ook zie je dat we problemen hebben met de, veelal, jeugdige teams waar we tegen 
spelen. 
Deze gasten van gemiddeld rond de 23 jaar zijn [bijna] allemaal net iets fitter, sneller  en 
scherper dan wij met een groepje spelers van amper 20 jaar en een groep spelers van dik 
boven de 30 [richting 40] 
Het enige wapen daartegen is als team zeer georganiseerd aanvallen en verdedigen.



 

 

 
Hiervoor moet je wel als team samen spelen en dus ook samen trainen en daar schort 
het juist door allerlei verschillende redenen aan. 
Als ik naar de samenstelling van ons team kijk zie ik hierop ook voor komend seizoen 
weinig verbetering komen, helaas, hopelijk krijg ik hierin geen gelijk. 
Laten we hopen dat we voor komende zondag nogmaals iedereen bij elkaar kunnen 
schrapen en dat de  gisteren opgelopen blessures meevallen zodat we tegen Delft nog 
één keer gas kunnen geven zodat ons 2 wedstrijden na-competitie gespaard blijft. 
Gisteren had een mooi [competitie] afscheid kunnen/moeten zijn [winnen van het team 
waar onze “goede vriend” en voormalig coach de leiding heeft] maar helaas is het anders 
gelopen. 
Als we komende  zondag er met z’n allen staan en winnen van Delft[ zodat er geen extra 
competitiewedstrijd noodzakelijk wordt], kunnen we begin mei met wedstrijden tegen 2  
touringteams  [waaronder Claverdon] het ouwe trouwe sportpark en clubhuis een 
waardig afscheid geven. 
 
Frank Maas 
 
 

 
 



 

 

 

Financiële actie nieuwbouw en verhuizing 
 
Tijdens de onlangs gehouden Bijzondere Algemene Ledenvergadering, maar ook tijdens 
enkele informatieavonden, heeft het bestuur de leden bijgepraat over de voortgang van 
de nieuwbouw en onze verhuizingplannen. Elders in dit Scrumpie kun je hier meer over 
lezen. De leden hebben tijdens de BALV ingestemd met het beschikbaar stellen van een 
bedrag van € 25.000,00 uit de Algemene Reserve van de club. Met dit bedrag hoopt het 
bestuur een belangrijk deel van de kosten van de verhuizing en de inrichting van de 
nieuwe accommodatie te kunnen bekostigen. Niet alleen betekent dit bedrag een forse 
aanslag op onze beperkte beschikbare middelen, het ziet er naar uit dat dit ontoereikend 
zal zijn. Vandaar dat het bestuur zich momenteel buigt over de mogelijkheden om 
gedurende de komende maanden een financiële actie te gaan houden. De opbrengst van 
deze actie zal geheel ten goede komen aan de verhuizing en de inrichting van de nieuwe 
accommodatie en is dus noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van een 
gezonde financiële huishouding van de club. Het bestuur is op zoek naar goede ideeën en 
naar mensen die bereid zijn deze financiële actie vorm en inhoud te geven. Mocht je 
ideeën hebben en bereid zijn deze ten uitvoer te brengen, spreek dan een van de 
bestuursleden aan!   
 
 
 

Rugbymagazine vanaf nu online! 
 
Sommigen van jullie kennen ongetwijfeld het rugbymagazine dat een aantal keren is 
verschenen. In een prachtig glossy magazine werden de lezers op de hoogte gebracht 
van alle nieuwtjes in de Nederlandse en internationale rugbywereld. Helaas is het niet 
haalbaar gebleken dit prachtige initiatief voort zetten, maar gelukkig zijn de 
initiatiefnemers niet bij de pakken neer gaan zitten. Na overleg met een groot aantal 
betrokkenen is ervoor gekozen om het magazine voortaan digitaal te gaan uitbrengen. 
Via www.rugbymagazine.nl kun je van de meest recente versie kennisnemen en kun je je 
bovendien abonneren op de nieuwsbrief die minimaal 10 keer per jaar zal verschijnen. 
Desgewenst kun je je voor slechts € 5,00 per jaar abonneren op de E-reader versie 
waardoor je er eenvoudig via bijvoorbeeld je smartphone kennis van kunt nemen. Doen 
dus!  

http://www.rugbymagazine.nl/


 

 

 

Nieuwbouw in beeld 
 

 
 

 
 



 

 

 

TBM-er van de week……………. 
 
Elke week wordt er een TBM-er van de week gekozen. Deze speelster of speler krijgt een 
speciale VIP behandeling tijdens een thuiswedstrijd van REL 1. Vanaf de voorbereiding 
tot na de wedstrijd loopt de TBM-er van de week mee met REL 1. 
 
De jeugdspelers die af gelopen tijd TBM-er van de week waren zie je hieronder  
 

      
     Max van Haaren                    Teun Jongeneelen                  Niek van Osch  
 

                                  
                  Ralf van den Branden                             Rens Duurland



 

 

 

Rugby, een sport voor groot en klein…… 
 

 
 

Sponsormogelijkheden Rugbyclub Etten-Leur 
 
Rugbyclub Etten-Leur prijst zich gelukkig met een groot aantal sponsoren die onze club 
financieel ondersteunen en die het ons mogelijk maken onze doelstellingen waar te 
maken. Onze nieuwe accommodatie maakt het vanaf het nieuwe seizoen mogelijk om 
alle sponsoruitingen nog beter tot zijn recht te laten komen en het bestuur bekijkt 
momenteel de mogelijkheden hoe we dit het beste kunnen doen. Op korte termijn zal 
hier duidelijkheid in komen. Vanzelfsprekend zullen we de bestaande sponsors hierbij 
betrekken en ervoor zorgen dat er volledig recht wordt gedaan aan hetgeen ze voor onze 
club betekenen. 
Momenteel worden er besprekingen gevoerd met een aantal geïnteresseerde partijen 
die overwegen onze club te gaan ondersteunen. 



 

 

 
Die steun kunnen we hard gebruiken en het zou fantastisch zijn als dit tot een 
samenwerking zou kunnen leiden. 
Ken jij ook een bedrijf dat mogelijk een bijdrage zou willen leveren. Wij komen graag met 
ze in contact en zijn graag bereid om de mogelijkheden toe te lichten. Van een 
reclamebord langs ons nieuwe hoofdveld, tot een advertentie in ons clubblad of op de 
convocatie. Alles is bespreekbaar en voor iedere geïnteresseerde partij maken wij graag 
een passend voorstel. Meer informatie via: secretaris@rugbyclubettenleur.nl of Joost 
Gielen (06 14391416). 
 
 
 

REL shirtsponsors…… 
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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 
  



 

 

 


