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Om te beginnen………… 
 
Voor u ligt de extra dikke Kerstuitgave van ons clubblad Scrumpie. Bordenvol leuke en 
interessante stukjes en foto’s. Uiteraard ontbreekt het kerstverhaal ook dit jaar niet. 
Verder stellen onze twee Spaanse spelers zich aan u voor en is de rubriek “Uit de Ouwe 
Doos” terug te vinden in deze Scrumpie. Daarnaast een geweldig stuk over The All Blacks 
 
Dit Scrumpie is de laatste uitgave die ik voor jullie heb gemaakt. De afgelopen 9 jaar heb 
ik met veel plezier ons clubblad gemaakt. Altijd een race tegen de klok om het blad op 
tijd op uw deurmat te krijgen. Maar uiteindelijk is het altijd gelukt. Hierbij bedank ik 
iedereen die zijn / of haar bijdrage heeft geleverd in de afgelopen jaren. Scrumpie is en 
blijft een blad van en voor de leden van Rugbyclub Etten-Leur.   
Vanaf deze plaats wens ik Joost Gielen, die vanaf het volgende Scrumpie 
verantwoordelijk wordt voor ons clubblad, heel veel succes. 
 
René Pijnenburg 
 
 

Van de voorzitter……….. 
 
2013 is voor onze club een bewogen jaar geweest. We 
zijn verhuisd naar onze nieuwe accommodatie in Etten 
en hebben ons clubhuis in Leur verlaten en afgebroken.  
Rel is gestart met een dames-team en met succes. Er 
komt steeds meer jeugd en meer aandacht van de 
jeugd voor onze mooie sport en ons enthousiast 
jeugdbestuur werkt er hard aan om de jeugd de 
toekomst van REL te laten worden. 
 
Onze nieuwe accommodatie ademt de sfeer uit van een 
echt rugby clubhuis zoals het oude clubhuis.  
 
Dank nogmaals aan alle leden, vrijwilligers, ouders etc. 
die dit allemaal mede hebben gerealiseerd.  
 
2013 was dus niet alleen bewogen, maar heeft ons ook veel gebracht, zoals bovenstaand 
is weergegeven.  
  



 

 

 
In 2014 gaan we op dezelfde voet verder en proberen we de prestaties van al onze 
teams verder uit te bouwen. Dit is geen gemakkelijk taak, maar met kleine stapjes kun je 
ook heel ver komen. 
 
We hopen, dat we ook in het nieuwe jaar op jullie inzet en enthousiasme voor de 
rugbysport en natuurlijk voor onze club in het bijzonder kunnen rekenen. 
De start van het nieuwe jaar is op zondag 5 januari met de traditionele wedstrijd Oud 
tegen Jong. Altijd een geweldig evenement om elkaar weer te ontmoeten.  
 
Veel leden zal ik persoonlijk prettige en gezellige feestdagen kunnen wensen op ons 
Kerstdiner van 20 december a.s.  
De lezers van het Scrumpie wens ik via deze weg hele fijne Kerstdagen en op naar een 
fantastisch 2014!!! 
 
Joop Jansen 
Voorzitter 
 
 
 



 

 

 

Zeer geslaagde mosselavond…… 
 
Op vrijdag 22 november werd de eerste mosselavond in het nieuwe clubhuis 
georganiseerd.  
Met 45 personen was het goed bezet. De tafels waren mooi gedekt en Helma, Anja en 
Josee hadden de vers uit Yerseke gehaalde mosselen uitstekend bereid.  Heerlijke friet, 
knapperig stokbrood en diverse sausjes maakt het helemaal compleet.  
 

 
 
Helma, Anja, Josee, Joop en Cees-Jan hartelijk dank voor jullie inspanningen. Het was 
zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. 
  



 

 

 

AED apparaat….. 
 
Onze vereniging beschikt over een AED apparaat. Dit apparaat kan bij een hartstilstand 
het leven redden van de betreffende persoon. Het apparaat hangt centraal tussen REL en 
The Stags, in het halletje van kleedkamer 3 en 4. Alle bestuursleden hebben een 
mastersleutel op zak die ook toegang geeft tot het halletje in van kleedkamer 3 en 4. 
Daarnaast hangt er een sleutel achter de bar in het kastje van de verlichting en beschikt 
The Stags ook over een sleutel. 

 

 



 

 

 

Stukken van de oude bar…..een hele puzzle 
 
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden en eigenlijk is het dat ook. Het moment dat we 
met een grote groep REL-lers afscheid namen van ons oude clubhuis aan de Lange 
Brugstraat. Een fantastische avond waarbij we de aanwezigen tevens in de gelegenheid 
stelden een stuk uit de oude bar aan te schaffen. Er werd massaal op gereageerd en veel 
leden betaalden een bedrag om zich deze herinnering toe te eigenen. 
Het heeft even geduurd (we hadden met de verhuizing en de inrichting dan ook een 
aardige klus), maar recent hebben Marijn Blom en Wilco Clarijs deze stukken uit het 
barblad gezaagd en voorzien van de herinneringsplaatjes. 
 
Graag stellen we degene die hiervoor een financiële bijdrage hebben betaald in de 
gelegenheid om deze herinnering in ontvangst te nemen. Op de eerstvolgende ouwe 
lullenavond, dinsdag 7 januari 2014, zullen de stukken uit de bar overhandigd worden 
aan de rechtmatige eigenaren. Nogmaals excuses dat het zo lang heeft geduurd, maar 
we vertrouwen er op dat iedereen begrip voor de vertraging heeft. Mocht je onverhoopt 
verhinderd zijn om op 7 januari a.s. aanwezig te zijn, dan zorgen wij er uiteraard voor dat 
je de herinnering alsnog in bezit krijgt. 
 
Joost Gielen 
 



 

 

 

Sinterklaas bezoekt REL……. 
 
Op dinsdag 26 november jl. heeft Sinterklaas met drie van 
zijn Zwarte Pieten onze club bezocht. 
Nadat hij eerst naar de training had gekeken is hij samen 
met de jongste REL-jeugd naar binnen gegaan. Binnen 
deelden de Pieten heel veel pepernoten uit. Verschillende 
kinderen mochten even bij Sinterklaas komen. Zoals 
gebruikelijk was Sinterklaas goed op de hoogte van het wel 
en wee van de kinderen. 
Tot slot had Sinterklaas voor alle kinderen een chocolade 
letter meegebracht 
Door de redacteur van BN DeStem werd al gesuggereerd 
dat het misschien wel onze derde Spaanse aanwinst kon zijn. Helaas is Sinterklaas weer 
richting Spanje vertrokken en zullen we weer een jaartje moeten wachten. 
  

 



 

 

 

Nieuw bloed……….. 
 
Hi REL lovers 
 
I am Javier, one of the "spanish" players and i am very delighted to share my time here 
with you: 
 
As you know, unfortunately, my wanderfull country is in a really bad situation, so i forced 
to look for an opportunity outside. I thought in Holland because it has of the better 
economies in Europe and the same time, with a rugby developing. 

Thats would be an opportunity tu try 
to use my rugby knowledges to help 
to any dutch rugby like a way to 
found my objetives.  
After speak with a lot ducht clubs, 
finally i choose Rel, because was the 
most serious offer, i didnt mind the 
rugby level, just the quality chance 
and the good actitude club. 
Now i am enjoying my time here, 
while i work, play and training colts 
Rel, i am.trying to found any job in 
relation with my studies in 
Advertisement and Public Relations 
with Master in Executive Chief 
Communication. 
About the club, i think the team is 

growing and i check the Rel has all the necesary elements to be able a top club in 
Holland. 
Thanks to Rel to this opportunity and i hope to be able to help you in all that i can. 
Regards and see you in the club!!  
 



 

 

 

Twee REL spelers in voorselectie van U17… 
 
Carmen Tomasowa, teammanager Rugby The Netherlands U17,  heeft  
 

                                     
 
                              Jens Bastiaansen             en                  Danny van Zon  
 
uitgenodigd voor de trainingen van de voorselectie van U17. De eerste training is op 
zaterdag 21 december a.s. Mannen van harte gefeliciteerd!!! 
 
 
 
 

Winterstop……… 
 
Op dit moment zit rugbyed Nederland in de winterstop. In januari starten de trainingen 
weer: 
 
Senioren - donderdag 2 januari 2014 
Dames – maandag 6 januari 2014 
Jeugd – dinsdag 7 januari 2014 
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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 
 

 
 
Gratis WiFi bij REL…… 
 
In ons nieuwe clubhuis is gratis WiFi beschikbaar. Gebruik de 
volgende gegevens om gebruik te maken van gratis WiFi. 
Naam: REL. Inlogcode: rel-1971. 
 
 
 

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


 

 

 

Oud vs Jong……… 
 
Op zondag 5 januari 2014 wordt traditioneel de wedstrijd Oud tegen Jong gespeeld. Dan 

meten de jonge honden van onze 
club zich met de oude meesters. 
Wie zal dit jaar de overwinning 
naar zich toetrekken? 
De wedstrijd start stipt om 14.30 
uur. Na de wedstrijd is er uiteraard 
weer de zeer gezellige 3

e
 helft. 

Ondanks dat we van Leur naar 
Etten zijn verhuisd, zal de Leurse 
Prins carnaval met de gehele 
Leurse Leut aanwezig zijn. Deze 
happening mag u niet missen! 

 
 
 

Van de jeugdcommissie…….. 
 
Het kerstscrumpie, altijd weer een moment om terug te kijken over het jaar heen maar 
vooral ook om voorruit te kijken naar de rest van het seizoen. 
Als eerste wil ik de junioren nog feliciteren met het behalen van de Cub, de huldiging 
voor het kampioenschap zal plaatsvinden op 5 januari wanneer op de club Oud/Jong 
wordt gespeeld. 
De clustering met de Oysters verloopt erg goed, ook met de Cubs. Wij gaan er dan ook 
alles aan doen om dit voor volgend seizoen te continueren. 
Verder is er op 25 januari een Bondsdag voor de TBM hier bij REL, dit is alweer enige 
jaren geleden dat wij dit hebben mogen organiseren en we zijn hier ook erg blij mee. 
Uiteraard hopen we weer op de medewerking van veel vrijwilligers om een goed 
georganiseerde dag te kunnen neerzetten. 
Namens de gehele jeugdcommissie wil ik iedereen een geweldige Kerstvakantie 
toewensen met een paar gezellige kerstdagen en een veilige, gezellige, goede 
Jaarwisseling. 
De trainingen voor de jeugd zullen op dinsdag 7 januari weer van start gaan. 
Namens de gehele jeugdcommissie, 
 
Esther Huijsman 



 

 

 

Uit de Ouwe Doos……….. 
 

 



 

 

 

Verslag van de RC coördinator…. 
 
Ik heb deze keer een bescheiden bijdrage, niet erg het Kerstverhaal is het meest 
prominente stuk in de Kerst Scrumpie. Het zal zeker weer vermakelijk zijn. 
 
Om te beginnen een verheugend bericht! De TB Commissie is compleet gemaakt met 
een vertegenwoordiger van de jeugd in de persoon van Corné Jongenelen. Corné 
Welkom! 
 
Verder heeft Piet van Oers zijn ondersteunings team voor het 2

e
 team compleet 

gemaakt, hij zal daar ongetwijfeld in deze Scrumpie meer over vertellen. 
 
De ledenwerving is in gang gezet o.l.v Cees Jan, ik heb hem mijn hulp toegezegd. We 
zitten wekelijks met het team bij elkaar om vorm te geven en er de voortgang in te 
houden. Over de vorm en tijdlijn zal Cees Jan jullie wel “bijpraten” 
 
Over hoe de jeugdtrainingen op een hoger plan te krijgen in de richting van het MOR 
plan van de NRB. Daar heb ik mijn gedachten over die ik hopelijk snel vorm kan geven, de 
komende week zal daar duidelijkheid in komen. Woensdag 18 december heb ik een 
oriënterend gesprek met de trainers en begeleiders van de jeugd. 
 
Nog iets over het RTC. 
Daar waar de regionale talentherkenning voor Oranje, te beginnen vanaf onder 16, 
geschiedt. 
Ed Oskam heeft wat mensen om zich heen verzameld in Roosendaal die aldaar, 
gebruikmakend van de faciliteiten van Aleco, een onderdeel van de delta 
talentherkenning moet gaan worden.  Ze hebben de steun van de NRB en kunnen een 
belangrijke rol gaan spelen in West Brabant en Zeeland. 
REL is positief over dit initiatief en zal, als de plannen kloppen, zeker aansluiting zoeken. 
Het is een stuk eenvoudiger als het RTC Zeebra bijna je buurman is. Dat maakt het ook 
wat eenvoudiger voor onze talenten en hun ouders om deel te nemen aan dit 
voorportaal voor Oranje. 
Daarnaast gaan zij een Rugby academie oprichten, dit is een opleiding op een reguliere 
middelbare school, in combinatie met 20 uur rugby per week. Dit alles onder de 
voorwaarden en richtlijnen van de NRB. 
 
Vandaag (15 dec) nog even een Colts wedstrijd bekeken. REL is onderdeel van een cluster 
met Oemoemenoe, Tovaal. Breda en Tilburg. Jammer dat niet de volledige afvaardiging  
  



 

 

 
van REL spelers aanwezig was, er waren er 2 van de 3. Waarvan er 1 uitdrukkelijk opviel 
door zijn goede spel. 
 
De dames moesten ook een wedstrijd spelen, in de cluster met Breda, dus ben ik maar 
even blijven hangen. Mooi om te zien dat er een viertal dames met rode sokken aan de 
kant staan te trappelen om te wisselen. En dat Piet Paul komt kijken naar zijn dochter. Ik 
denk dat ze veel gevraagde en ongevraagde adviesjes van hem krijgt. 
 
Volgende stappen: 

- Jeugd trainingen naar hoger plan volledig maken. 
- Hoe blijven wij uit de degradatie zone met het 1

e 
? 

- Power plan NRB. 
 
Vragen of opmerkingen? Kom naar me toe of stuur een mailtje naar invesa@gmail.com. 
 
Ton van de Sande. 

 

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

 

mailto:invesa@gmail.com


 

 

 

Drank- en horecawet…….. 
 
In de nieuwe drank- en horecawet staat dat het met ingang van 1 januari 2014 verboden 
is alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De leeftijd voor het gebruik en 
bezit van alcohol wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. Rugbyclub Etten-Leur zal zich ook 
op dit punt aan de wet moeten en houden. 

 

 
 
 



 

 

 

Bestuurlijke update (december 2013)…… 
 
Aangezien er binnen een vrij kort tijdsbestek twee Scrumpies verschijnen, waarin het 
bestuur de leden op de hoogte houdt van ontwikkelingen, hebben we ervoor gekozen 
om de nieuwste bestuurlijke update, die we sinds vorig seizoen met de regelmaat van de 
klok opstellen, op te nemen in het kerstscrumpie. Hoeven we het niet apart te versturen 
en kunnen we alle belangstellenden goed op de hoogte brengen van hetgeen het 
bestuur momenteel bezighoudt. 
 
Ons nieuwe complex aan de Kempenerrandweg 
De nieuwe accommodatie is inmiddels enkele maanden in gebruik. We kunnen niet 
anders zeggen dan dat het ons uitstekend bevalt. Natuurlijk hebben we nog te maken 
met een aantal kinderziektes en moet er nog een aantal zaken door de gemeente 
worden afgewerkt, maar in zijn algemeenheid mogen we enorm blij zijn met wat we 
hebben. De complimenten over het complex, maar vooral ook over de inrichting, die we 
ontvangen van onze gasten mogen er zijn en daar mogen we trots op zijn.  
 
Zoals reeds eerder gemeld, heeft het bestuur zich in de richting van de gemeente 
verplicht om een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie zelf te 
verrichten. Zo worden wij geacht het complex als een goede huisvader te beheren en 
afval en rommel zelf op te ruimen. Dat opruimen beperkt zich overigens niet tot het 
verwijderen van het afval in de prullenbakken, maar houdt ook in dat we die 
prullenbakken ook zelf legen. Hopelijk helpt iedereen hier een handje bij, op zijn minst 
door afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren. 
 
Ook in het clubhuis zal nog het nodige moeten gebeuren. Hoewel het er perfect uitziet, 
moeten er nog wat spullen worden opgehangen en willen we proberen alles goed op 
orde te houden. De mensen die betrokken zijn geweest bij de inrichting zullen zich 
hierover buigen. 
 
Een vriendelijk verzoek aan alle spelers is om ook de kleedkamers na gebruik zo netjes 
mogelijk achter te laten. We vertrouwen er op dat de captains/managers na de 
wedstrijden iemand aanwijzen om de kleedkamers schoon te maken. Alle benodigde 
schoonmaakspullen zijn hiervoor in het clubhuis aanwezig. Een kleine moeite! 
 
Inmiddels is er een indeling gemaakt voor de bardiensten. We hopen dat iedereen hier 
zijn/haar medewerking aan wil verlenen, zodat het niet steeds op dezelfde mensen 
aankomt. Piet van Oers coördineert de bardiensten en zal mensen persoonlijk benaderen 
 



 

 

 
voor het draaien van een of meerdere bardiensten. Ieders medewerking wordt enorm op 
prijs gesteld. 
Het bestuur zal op zeer korte termijn ook leden gaan benaderen die bereid zijn het 
clubhuis op een beperkt aantal momenten te openen en/of te sluiten. Aangezien we nu 
met een wat moeilijker te beheren complex (het is wat complexer laten we maar zeggen) 
vereist dit de nodige uitleg en zeer zeker ook zorgvuldigheid. We zijn er echter van 
overtuigd dat deze zorgvuldigheid in acht zal worden genomen. 
 
Rugby Technisch beleid 
Het zal niemand verbazen dat het bestuur zich zorgen maakt over het beperkt aantal 
senioren dat bereid is om (zelfs) met enige regelmaat wedstrijden te spelen voor REL1 en 
REL2. De situatie is zo ernstig dat we niet bij machte zijn om twee volledige teams op de 
been te brengen. We mogen ons gelukkig prijzen met  de mannen van het tweede die 
vrijwel iedere zondag met te weinig mensen de wei ingaan, zowel uit als thuis en ook 
met hun tegenstanders die de situatie van ons tweede team begrijpen. 
We hopen van harte dat dit na de korte winterstop anders is en dat we meer spelers 
mogen verwelkomen tijdens de wedstrijden. Dit zijn ze aan zichzelf, aan hun 
teamgenoten, maar ook aan hun club verplicht. 
 
De Technische Commissie is alweer enige tijd geleden geformeerd en komt eens per 
maand bij elkaar. Onder leiding van Ton van de Sande, bespreken Jos Roovers, Marijn 
Blom, Piet van Oers, Frank Maas, Corné Jongeneelen en Joost Gielen de zaken die vooral 
betrekking hebben op de totstandkoming van een goed meerjarenbeleid. 
 
Jeugd 
Het gaat steeds beter met onze jeugd. Voor alle groepen staan gemotiveerde trainers en 
er wordt goed getraind. Ook de resultaten mogen er zijn en vooral onze cubs en junioren 
doen het in hun cluster met Oisterwijk Oysters erg goed. De wedstrijdverslagen zijn op 
de site te lezen, maar nog leuker is het om deze jongens een keertje echt aan het werk te 
zien. Echt een aanrader. 
 
De zeer actieve jeugdcommissie doet er alles aan om leuke activiteiten voor onze jongste 
leden op poten te zetten en daar slagen ze bijzonder goed in. De Sinterklaasavond was 
leuk en werd goed bezocht en de plannen voor een vriendjesdag worden momenteel 
uitgewerkt. Het is fantastisch om te zien hoeveel ouders zich ook betrokken voelen bij 
onze jeugd.



 

 

 
RTC 
Het is misschien een groot aantal leden ontgaan, maar ook in Brabant is een Regionaal 
Talentencentrum (RTC) actief. Na een tijdje de kat uit de boom te hebben gekeken heeft  
REL zich hier recent wederom bij aangesloten en hebben we Jens Bastiaansen, Mels 
Teunissen en Noël van Nielen naar de trainingen van het RTC afgevaardigd. Een prima 
zaak voor deze talenten van onze club. 
Overigens zijn er plannen om ook in de regio West-Brabant te komen tot een RTC, 
waarbij clubs als Oemoemenoe. Tovaal, RCC en REL zich willen aansluiten. Deze plannen 
bevinden zich nog in een pril stadium en worden momenteel met alle betrokkenen en de 
NRB besproken. 
 
Grote Clubactie 2013 
Veel van onze jeugdleden hebben afgelopen maanden hun best gedaan om zoveel 
mogelijk loten voor de Grote Clubactie te verkopen. Hoewel de uiteindelijke opbrengst 
iets lager uitviel dan andere jaren, hebben ze hiermee een prachtig resultaat weggezet 
en zodoende een geweldige bijdrage geleverd aan de kas van onze club. 
 
De REL-dames 
Met de REL-dames gaat het uitstekend. Natuurlijk kunnen we nog best wat aanwas 
gebruiken, maar de meiden doen het hartstikke goed en zijn inmiddels gaan clusteren 
met BRC (Breda). Dat betekent dat de eerste speelminuten er voor een aantal dames al 
op zit, sterker nog, de eerste try van een REL-dame ooit, werd onlangs gedrukt door 
Lindsay. Gefeliciteerd met deze mijlpaal! 
Op maandag van 19.00 – 20.30 uur en op donderdag van 18.30 – 20.00 uur traint een 
enthousiaste groep meiden onder leiding van David Air. Ook deze groep verdient het om 
verder te groeien, dus mocht je nog iemand weten die vrijblijvend met damesrugby in 
aanraking wil komen, attendeer ze dan op de trainingstijden.  
 
Ledenwerving 
De rugbysport neemt in Nederland sterk aan populariteit toe en inmiddels heeft de NRB 
de grens van meer dan 10.000 leden achter zich gelaten. Ook bij REL zien we een 
toename in belangstelling, maar dit vertaalt zich slechts beperkt in ledengroei. Vandaar 
dat we als bestuur aansluiting hebben gezocht bij een initiatief van de NRB om te komen 
tot meer leden. Cees Jan Hage begeleidt dit project vanuit het bestuur en heeft 
inmiddels een drietal andere leden bereid gevonden zich hierbij aan te sluiten. 
Ongetwijfeld een onderwerp waar jullie nog meer over gaan horen. 
 
Dat geldt overigens ook voor het thema van een ‘Veiliger Sportklimaat’ dat eveneens 
door de NRB onder de aandacht wordt gebracht van de rugbyclubs. Het klinkt een beetje 
als een ‘ver-van-mijn-bed-show’ maar dat zou het niet moeten zijn. Het gaat erom dat 



 

 

 
onze (jeugd)leden zich prettig en vooral ook veilig moeten voelen in de omgeving waarin 
ze sporten en de club is daarbij een belangrijk instituut. Ook hierover zullen we de leden 
uitgebreid gaan informeren. 
 
Taakverdeling bestuur(sleden) 
Onlangs heeft het bestuur zich gebogen over een gedetailleerde taakverdeling. 
Zodoende weten we van elkaar waar we mee bezig zijn, maar belangrijker nog, kunnen 
we elkaar aanspreken op taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur is ervan 
overtuigd dat dit bijdraagt aan een nog beter functioneren. De taakverdeling moet nog in 
een handig leesbaar document worden omgezet en kan dan ook aan de leden 
beschikbaar worden gesteld. 
 
DANKJEWEL 
Zo vlak voor het eind van het jaar is een woord van dank ook op zijn plaats. Dank voor de 
vele uren die ouders, leden en anderen belangeloos in onze vereniging stoppen. Zonder 
deze inzet zou het niet mogelijk zijn een vereniging als REL draaiende te houden. Namens 
iedereen bij REL dus een groot ‘DANKJEWEL’. 
 
Fijne Feestdagen 
Rest ons iedereen hele fijne feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar toe te 
wensen! Geniet ervan! 
 
Tot snel, tot REL!  
 
december 2013 
Bestuur Rugbyclub Etten-Leur 
 



 

 

 

Uit de Ouwe Doos…… 
 

 



 

 

 

Nieuwe spelerspassen met pasfoto……. 
 
Sinds dit seizoen gebruikt de NRB nieuwe spelerspassen. Een handzaam formaat, ter 
grootte van een bankpasje en voorzien van een pasfoto. 
 
Nadat een speler door ons is ingevoerd in het ledensysteem kan er een spelerspas 
worden aangemaakt. Dit kan echter alleen als er een digitale pasfoto is gemaild naar 
penningmeester@rugbyclubettenleur.nl 
Zonder pasfoto kan er geen spelerspas worden aangemaakt en is de betreffende speler 
niet speelgerechtigd. Dit geldt voor alle categorieën, dus van de turven tot en met de 
senioren. 
 
 

Van de teammanager REL 2…… 
 
Het mogen duidelijk zijn dat een tweede team voor elke club belangrijk is. Het is de 
opstap voor elke nieuwe speler, of dat het nu om een nieuw senior lid gaat of een 
aanstormende colt.  
Als wij een beetje op niveau willen blijven spelen kun je niet zonder een 2

e
 team. 

We hebben iedereen hierbij nodig want onze aantallen zijn schraal. Dus zeker onze 
recreanten zijn in dit verhaal onmisbaar, ook al vanwege hun spel ervaring. 
 
We krijgen ook de ondersteuning van enkele niet spelende leden om te zorgen dat ook 
de zaken rondom het spelen geregeld zijn.  
Ik vraag ook de spelers van 2 om ook goed te blijven communiceren over of dat je wel of 
niet beschikbaar bent. Dit is overigens niet alleen een kwestie van het 2

e
, ook Frank en 

Ruud blijven vaak in het ongewisse omdat mensen niets laten weten.  
Er gaat erg veel tijd zitten in het achterna bellen van mensen. 
 
We zijn nu op de helft van de competitie en ondanks dat we bijna nog geen wedstrijd 
compleet zijn geweest, zijn de wedstrijden toch met vol enthousiasme gespeeld en 
hebben we bij elke wedstrijd toch een goed gevoel er aan over gehouden. 
Dit gevoel moeten we vast blijven houden want we spelen het rugby toch allemaal voor 
ons plezier maar daarbij hebben we elkaar allemaal hard nodig. 
Ook moet opgemerkt worden dat elke wedstrijd er scores door onze eigen spelers. 
Ook elke tegenstander heeft heel sportief ons team elke wedstrijd aangevuld zodat de 
wedstrijd gelijkwaardig gespeeld kon worden.

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 
Na de winterstop ziet het er weer beter uit. Blessures zullen weer geheeld zijn, er komen 
weer mensen terug van weggeweest, kortom we zullen weer compleet gaan worden. 
 
Ik hoop jullie nog op menig zondag op het veld te zien, of daar buiten. 
 
Piet van Oers 
Speler/teammanager REL 2 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

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

e-mail bagijntools@planet.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


 

 

 

De verjongingskuur van ’t Opstootje….. 
 
De winter was onverwacht vroeg ingetreden en het was krabben geblazen. Het had die 
nacht meer dan 8 graden gevroren en omdat Van de Klei een lange rit voor de boeg had, 
was hij vroeg uit de veren gekomen. Het viel niet mee de auto ijsvrij te krijgen, maar na 
een half uurtje was hij eindelijk onderweg en pikte hij Rens Adriaansen, Mans Antonissen 
en de jonge Vanille op. De Technisch Directeur van Sportclub ’t Opstootje had zich 
opgeworpen om de drie talenten te begeleiden naar de centrale training van de 
nationale Bond. Sonny was er maar druk mee en besteedde enorm veel tijd aan zijn 
nieuwe rol als Technisch Directeur van ’t Opstootje. Ondanks het koude weer zou de 
training doorgaan en Rens, Jan en de jonge Vanille verdienden een goede begeleiding in 
de ogen van de TD. Het was even afzien toen vanochtend de wekker ging, maar Sonny 
moest wel, niemand anders binnen de club had zich opgeworpen om deze ondankbare 
taak op zich te nemen. Dat kon er nog wel bij, had hij bij zichzelf gedacht, want Sonny 
nam zijn werkzaamheden meer dan serieus. Hij had er niet lang over na hoeven denken 
toen het bestuur hem tegen het eind van vorig seizoen benaderde met de vraag of hij de 
Technisch Directeur van ’t Opstootje wilde worden. Hij naderde de pensioengerechtigde 
leeftijd, had niet zoveel meer om handen en droeg zijn clubje nog steeds een warm hart 
toe. Hij werd er gek van, want de Sportclub leek wel een olietanker en was moeilijk van 
koers te veranderen. Sonny was ervan overtuigd dat een drastische koerswijziging nodig 
was, maar liep alleen maar tegen obstakels op. Obstakels die vooral werden opgeworpen 
door de oude, verzuurde leden van Sportclub ’t Opstootje. Leden die de sport zelf niet, 
dan wel op een heel laag niveau hadden beoefend en die totaal geen heil zagen in de 
nieuwe lijn die Van de Klei voorstond. Investeren in de jeugd en juist deze mannen de 
kansen bieden die ze verdienen. En een kans verdienen ze, want niet eerder stonden 
zoveel jeugdige talenten aan de poorten van de seniorenteams te rammelen dan nu en 
er werd, vooral door mensen buiten de club, al gezegd dat het hier zelfs om talenten 
gaat die nog beter zijn dan het grootste talent dat de club ooit heeft voortgebracht, de 
kleine Jagers. Van de Klei had grootse plannen met deze talenten, maar voelde zich 
amper serieus genomen en had het gevoel er bijna alleen voor te staan. Desalniettemin 
reed hij ook deze vroege zaterdag weer met een groep spelers naar het nationale 
sportcomplex. 
Diezelfde ochtend stond voorzitter Pietersen hout te sprokkelen in zijn achtertuin. De 
winter was niet alleen vroeg ingetreden, hij was strenger dan verwacht en de 
vooruitzichten waren bar en boos. Zijn voorraad haardhout kon dan ook niet groot 
genoeg zijn, want zijn huisje kende geen centrale verwarming en Pietersen en zijn vrouw 
waren volledig afhankelijk van de warmte van hun open haard. De voorzitter had grote 
zorgen en tijdens het houthakken probeerde hij die zorgen van zich af te zetten. Dat 
lukte aardig, maar net toen hij zijn kliefhamer in het natte eikenhout boorde, trilde zijn



 

 

 
mobiele telefoon. In het display zag hij dat het een van zijn voorgangers betrof. De 
aimabele Antonissen wenste de voorzitter te spreken over hetgeen hij de afgelopen 
week tijdens de training had vernomen. Zelf was hij eigenlijk al jaren niet meer actief, 
maar op de oproep om zich bij de zogenaamde Heroes aan te sluiten had hij, 
voornamelijk vanwege gezondheidsredenen, toch maar aangesloten. Een aantal 
voormalige sporters van Sportclub ’t Opstootje had aan het begin van het seizoen het 
initiatief genomen om de kicksen weer uit het vet te halen en op de clubavond te gaan 
trainen. Het betrof een invloedrijke groep binnen de club, stuk voor stuk mannen met 
een mening en stuk voor stuk jongens die claimden het club hart op de juiste plaats te 
hebben. Massaal waren ze aangesloten, de mannen die al jarenlang meeliepen en die 
het initiatief van de Heroes wel konden waarderen. De gebroeders Heuvels sloten zich 
aan, Laan, Unie, maar ook Te Oud, Huurders, Oudejalen en de vroeger zo snelle Vanille. 
Er werd steevast hard getraind, maar werd ook steevast stevig geluld en juist daarvoor 
wilde Antonissen voorzitter Pietersen waarschuwen. “Het gaat nergens anders meer 
over, ze zijn echt helemaal over de pis. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ze 
kunnen het bloed van Van de Klei wel drinken. Na afloop van de laatste training hebben 
ze tot in de vroege uurtjes bij elkaar gezeten en hebben ze plannen zitten beramen. Wat 
die precies zijn weet ik niet, want ik ben tegen tweeën vertrokken en heb het gelaten 
voor wat het is. Als ik jou was, Pietersen, zou ik me maar voorbereiden op het ergste, 
want het belooft niet veel goeds”. 
 
Pietersen pakte de laatste blokjes hout uit de tuin en bracht deze naar binnen. Het 
verontrustende telefoontje van de oud-voorzitter spookte nog door zijn hoofd. Van 
Zeerenburg had hij al gehoord dat er die dinsdagavond extreem laat was gesloten. Dat 
had hij gezien aan het logboek van de alarminstallatie en 04.33 uur was wel erg laat voor 
een doordeweekse avond. Daar hoorde dan wel een baromzet van € 623,00 bij. Een 
record voor een clubavond. 
Pietersen wist niet goed wat hij aan moest met het telefoontje van Antonissen. Hij was 
sowieso al niet de bestuurder die direct op ieder gerucht reageerde, maar wist nu echt 
even niet waar te beginnen. Van de Klei had immers de volledige rugdekking van het 
clubbestuur en had nog maar enkele dagen geleden uitgebreid gerapporteerd aan de 
bestuurders van ’t Opstootje. Er waren best wel wat kritische vragen gesteld over de 
door hem ingezette koers, maar in zijn algemeenheid was er binnen het bestuur niet 
meer dan lof. Eindelijk was er iemand binnen de club die durfde te verjongen en die de 
talentvolle jeugd van Sportclub ’t Opstootje een serieuze kans wilde geven en dat 
verdiende steun van het bestuur. Dat Van de Klei hierbij rigoureus te werk ging, kon het 
bestuur niet deren. It was a dirty job, but somebody had to do it. 
 
Steun van het bestuur had Sonny wel, maar op medewerking kon hij nauwelijks rekenen 
en nadat hij thuis was gekomen van de nationale training trok hij een lekker flesje rode 



 

 

 
wijn open. Hij had het koud gehad, maar de trip naar het hoge Noorden was niet voor 
niets geweest. Alle drie de jongens waren voor de nationale selectie geselecteerd en het 
gelijk van de Technisch Directeur was daarmee aangetoond. Niet eerder 
vertegenwoordigden zoveel sporters van Sportclub ’t Opstootje de nationale kleuren. Hij 
wist het zeker, dit trio zou straks de kern gaan vormen van het zwaar verjongde eerste 
team en zou samen met spelers als Knakko jr, de talentvolle Klap, de gebroeders Jongen 
en de net van een blessure teruggekeerde Hegge de toekomst van ’t Opstootje gaan 
worden. Nog even en ook de jonge Jagers zou zich weer melden bij de club waar zijn hart 
lag. Hij had het wel gezien bij de club waar hij nu speelde en die meer het 
vreemdelingenlegioen was dan een echte club. Er was geen plaats meer voor de echte 
oude garde en Van de Klei droomde weg in een toekomstbeeld waarbij ’t Opstootje de 
nationale titel behaalde. Het flesje wijn was snel leeg en hij trok er nog een open en de 
lampjes in de kerstboom dartelden dansend voor zijn ogen. 
 
De dinsdag erop kon er niet getraind worden. De velden van het prachtige sportcomplex 
waren bevroren en er lag een dikke laag sneeuw op. Het viel ook niet mee om er te 
komen, want de toegangswegen waren door de gemeente niet gestrooid en waren 
veranderd in een ware ijsbaan. Toch hadden veel leden hun weg gevonden en was het 
druk in het gezellige clubhuis van ’t Opstootje. Het bier vloeide rijkelijk, en vooral het 
speciaal gebrouwen Geitenbier vond gretig aftrek. Op de achtergrond klonken gezellige 
kerstliedjes uit de splinternieuwe geluidsinstallatie, toen Jantje Jagers sr een gesprek 
opving tussen Te Oud en oud-voorzitter Antonissen. Het was hem meteen duidelijk dat 
zijn maatje Sonny Van de Klei het onderwerp van het gesprek was en hij spitste zijn oren. 
Het was verontrustend wat Jagers te horen kreeg en niet best voor de positie van de 
Technisch Directeur. “Ze willen hem wieberen, vinden dat hij doordraaft in zijn 
verjonging en willen de macht grijpen. Ik heb Pietersen al gewaarschuwd, maar hoor 
maar niets van hem. Dit gaat niet goed” hoorde Jantje uit de mond van Adriaansen. 
Sonny van de Klei en Jantje Jagers waren maatjes door dik en dun. Sterker nog ze gaan 
regelmatig een weekendje weg, komen altijd samen naar de club en bepalen eigenlijk 
samen het technisch beleid van ’t Opstootje. Jantje had Sonny ook ingefluisterd dat een 
drastische verjonging van het eerste seniorenteam de enige mogelijkheid was om de 
boel te redden en om op lange termijn weer een sportief deuntje te kunnen gaan 
meespelen. Dit dreigde waanzinnig uit de hand te lopen en Jantje keek naar Van de Klei, 
die een paar barkrukken verderop geanimeerd zat te kletsen met een paar jonge gasten. 
Ondanks dat er buiten niet getraind kon worden, was hij met een mannetje of 8 de 
sportschool in geweest en waren ze daar als beesten tekeer gegaan. Zo bleven de jonge 
talenten ook gedurende de koude winterperiode lekker fit en zouden ze er weer staan 
zodra de kou uit het land was vertrokken. “Zoiets was ondenkbaar bij ’t Opstootje” zei 
Sonny tegen het talent Adriaansen. In zijn algemeenheid werd Adriaansen gezien als een 
van de grootste



 

 

 
talenten die Sportclub ’t Opstootje ooit had voorgebracht. Hoewel het ventje nog veel 
moet leren, zagen sommigen in hem al een opvolger van de jonge Jagers, die het ooit tot 
beste speler van het land schopte. Er gingen zelfs geluiden op dat Andriaansen nog een 
slagje beter was. Van de Klei ging verder in zijn betoog: “Tot voor kort sloegen de spelers 
van het eerste liever een training over. Allerlei excuses en smoezen hielden ze me voor: 
Sinterklaas bij Opa en Oma, bij schoonmoeder op bezoek en eentje maakte het ooit zo 
bont dat hij niet kon trainen omdat zijn vriendin ongesteld was”. Adriaansen, maar ook 
de jonge Antonissen die meeluisterde, konden zich er niets bij voorstellen. Zijn hadden er 
alles voor over om het hoogste van het hoogste te bereiken en sloegen om die reden 
geen training over. “Ik snap er niets van”, zei Antonissen jr “het is toch hun club, het zijn 
toch mannen van de club en die laten hun eigen clubje toch niet vallen. Ik zou juist 
zeggen dat je daar voor door het vuur gaat”. Van de Klei straalde na het horen van zoveel 
positivisme. Wat had hij dat gemist de afgelopen jaren en wat voelde hij zich bevestigd in 
de door hem uitgezette lijn. Jagers keek wat meewarig naar zijn maat en ook voorzitter 
Pietersen keek, vanaf de hoek aan de bar, met medelijden naar Van de Klei, waar het 
enthousiasme van afspatte. Het werd laat die avond. 
 
Pietersen stuurde zijn oude autootje de spekgladde wegen over op weg naar Jagers. In 
zijn achterbak lag nog 1 kerstgeschenkje dat hij namens het bestuur van ’t Opstootje ging 
afgeven bij Jantje als blijk van waardering voor zijn inzet van het afgelopen jaar. Petersen 
was al uren onderweg, had al heel wat adresjes gehad en hoopte na het afgeven van het 
laatste presentje snel naar huis te kunnen gaan. Lekker bij de open haard uitrusten. 
Pietersen was ook niet meer de jongste en sukkelde al jaren met zijn gezondheid. 
Jagers deed open en nam het flesje wijn met een glimlach aan. “Dat was niet nodig 
geweest” kreeg hij er nog net uit, terwijl hij diep in zijn hart gehoopt had op een iets 
uitbundiger cadeau. “Kom even binnen, dan kletsen we wat”. 
Jagers trok een flesje wijn open. Niet het exemplaar dat hij zojuist van de voorzitter had 
ontvangen, maar een andere. Hij wilde morgen geen hoofdpijn hebben en schonk twee 
glazen vol. “Proost, voorzitter, op een bewogen verenigingsjaar!” Pietersen stak het glas 
de lucht in en antwoordde met: “Gezondheid, jongen. Bewogen kun je wel zeggen en 
wat staat ons allemaal nog te wachten. Ik heb er een slecht gevoel over en ben bang 
voor een tweespalt. Een tweespalt tussen de groep die verjonging voorstaat en de groep 
die alles bij het oude wil houden. Dat is nooit goed voor een club, ook al heb ik zelf een 
nadrukkelijke voorkeur voor verjonging. Jagers was het volledig met de voorzitter eens, 
nam nog een slok wijn en vertelde van hetgeen hij aan de bar had opgevangen van Te 
Oud en Antonissen. “Eigenlijk zouden we iemand moeten vinden, die in beide kampen 
goed ligt. Iemand die als breekijzer kan fungeren en de boel weer bij elkaar kan 
brengen”. Jagers realiseerde zich dat hij zich met deze opmerking voor een onmogelijke 
opgave plaatste. Welk lid van ’t Opstootje lag nou bij iedereen goed? Voor de 
buitenwacht waren het allemaal vrienden van elkaar, maar achter elkaars rug om wisten 



 

 

 

 
 
ze op iedereen wat aan te merken. Toch wist Pietersen, na lang nadenken, een naam te 
produceren. Een naam van een lid, dat al vanaf de jeugd bij ’t Opstootje was betrokken 
en dat zich vooral het afgelopen positief had onderscheiden van de rest. Echt een jongen 
van de club. “Is dit niets voor die Ouwe Roos? Vroeger had hij een grote bek en konden 
we amper van hem op aan, maar de afgelopen tijd heb ik een prima indruk van hem 
gekregen. Hij ligt goed bij de oude garde, zijn oude maatjes, maar ook bij de jongelingen 
 



 

 

 
omdat hij nog steeds bereid is zijn lichaam in de strijd te werpen”. Jagers reageerde  
direct enthousiast, schonk nog een glas wijn in en mijmerde wat verder. Twee-en-een 
halve fles later waren de mannen er uit. Jagers zou Roos bellen en hem het probleem klip 
en klaar uitleggen. De toekomst van ’t Opstootje stond op het spel en dat was iets waar 
Roos zeker gevoelig voor zou zijn. Roos zou de opdracht krijgen de partijen aan tafel te 
krijgen om ze zo tot elkaar te brengen. Een meesterplan, want niemand zou zich tegen 
een autoriteit als Roos durven verzetten. Na het laatste glas wijn bestelde Jantje een taxi 
voor Pietersen, die inmiddels niet meer op zijn benen kon staan. 
 
Jagers had de volgende ochtend inderdaad geen hoofdpijn en belde Roos al vroeg op zijn 
mobiele telefoon. Het telefoontje kwam duidelijk ongelegen, want de jonge vader was 
net kerstkadootjes voor zijn kinderen aan het inpakken en hij had zijn vrouw beloofd 
mee te gaan naar het winkelcentrum voor het doen van de inkopen van het kerstdiner. 
“Bel me vanmiddag even terug, Jantje, dan heb ik wel even tijd”. 
Zo gezegd zo gedaan en Jagers maakte die middag telefonisch een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek dat nog diezelfde avond kon plaatsvinden. De vrouw van Roos was 
naar de Bingo en Jantje kwam graag naar Roos toe. Het dreigend conflict tussen de oude 
garde en de Technisch Directeur behoefde nauwelijks toelichting. Roos, die de gave had 
alles waar te nemen wat er binnen ’t Opstootje gebeurde, had al lang signalen 
opgevangen en had al wat van de problemen vernomen. “Waarom zou ik hier een rol in 
moeten spelen? Pietersen en Zeerenburg weten het toch altijd zo goed, dus laten die de 
maar tackelen, om maar een mooie metafoor te gebruiken”. Jagers dacht even na en 
stak toen van wal. “Jongen, jij bent een product van de club. Het is een deel van je leven 
en nu het er op aankomt laat je het aan een ander over? Zo ken ik je niet, wij zijn de club, 
jij bent de club. Een van de weinige mannen die bij iedereen respect afdwingt en nu zeg 
je pas? Kom op, sta op, man en doe er iets mee! Gebeurt er niets, dan heb ik er een zeer 
zwaar hoofd in. Jij hebt de sleutel in handen”! Denk er maar eens over na, ik ga naar 
huis. 
Het kerstdiner van Sportclub ’t Opstootje werd, zoals bijna ieder jaar, enorm goed 
bezocht. Er was massaal gereageerd op de oproep van het bestuur om deel te nemen en 
iedereen zag er feestelijk uit. Het gekozen etablissement was rolstoel- en scootmobiel 
toegankelijk, waardoor ook Van Binnen, Voetdorpe en Biggens zich hadden 
ingeschreven.  
 
De sfeer zat er van het begin af aan goed in, al viel het op dat de zaal feitelijk in tweeën 
was gesplitst. Dicht in de buurt van de bar zaten de mannen die de afgelopen maanden 
getraind hadden op dinsdagavond en die zich dus Heroes mochten noemen, zeg maar de 
oude garde. Bier en wijn op tafel en een uitbundige stemming. 
Aan de andere kant de jonge gasten, waar meer water werd gedronken dan iets anders. 
Laat staan alcohol. 



 

 

 
De twee groepen werden fysiek van elkaar gescheiden door een goed bezette tafel 
waaraan de bestuursleden, de technische commissie, de jeugdcommissie en de echte 
oude mannen met hun partners een plekje hadden gevonden. Dicht bij de toiletten, waar 
nogal eens gebruik van moest worden gebruikt.  
Jagers was er ook. Hij zat, als lid van de Technische Commissie, aan de bestuurstafel en 
had een plaatsje tegenover Roos, van wie hij sinds zijn bezoekje niets meer had gehoord. 
Jagers was somber, hoorde zijn vriend Van de Klei uitbundig lachen, maar wist dat de 
vreugde bij hem van korte duur zou zijn. De verzoeningspoging tussen de TD en de 
Heroes had niet gewerkt en de bom zou op korte termijn gaan barsten. 
 
Voorzitter Pietersen was al 17 minuten aan het woord. Zijn eindejaar speech was lang, 
maar indrukwekkend en hoewel het hem normaal gesproken moeite kostte de aandacht 
van de leden van ’t Opstootje erbij te houden, was het dit keer anders. Iedereen hing aan 
zijn lippen en voelde zich aangesproken. Het thema van zijn speech was: ‘De club, mijn 
club, onze club’ en was inspirerend en ontroerend tegelijk. Toen hij klaar wilde Kareltje 
van Binnen gaan applaudisseren, maar hij kreeg de kans er niet voor. De in Black Tie 
gestoken Roos was gaan staan en nam het woord. Jagers keek verrast en luisterde 
aandachtig. Roos richtte zich tot alle aanwezigen, maar zijn zorgvuldig gekozen woorden 
vooral voor de tafels bij de bar te zijn bedoeld. Ook nu was iedereen weer stil, iets wat 
zeer uitzonderlijk was voor het kerstdiner, want Roos liet zijn hart spreken. “Ik ben een 
jongen van die club, waar Pietersen het zojuist over had. Sportclub ’t Opstootje, waar ik 
in mijn leven zoveel tijd heb doorgebracht en waar ik hoogte- en dieptepunten heb 
meegemaakt. Waar ik jongens mannen heb zien worden en waarvan ik hoop nog lang 
deel van te kunnen uitmaken. Deze jongen van de club kent echter zijn plek en ik durf 
hier te stellen dat niemand groter is dan de club, want de club zijn wij. De club ben jij en 
hij keek Te Oud aan, de club ben jij en hij wees naar Huurders en de club zijn zij en hij 
richtte zijn wijsvinger op de tafel met de jonge talenten. Met zijn allen zijn wij de club, 
niet de Heroes, niet een Technisch Directeur, niet een penningmeester en niet een 
supertalent dat een blauwe maandag de nationale kleuren mag vertegenwoordigen. Met 
zijn allen zijn wij Sportclub ’t Opstootje en vanaf deze plek durf ik mijn nederige plekje af 
te staan aan die jongens, die deze club over 20 jaar, sterker nog ook over 30 jaar nog 
even kolkend moeten laten zijn als nu. Aan de jongens die nu nog aan een watertje 
zitten, maar die zo meteen met mij het glas gaan heffen op de toekomst van Sportclub ‘t 
Opstootje. En niet een glas water, maar een stevig glas bier. Ik nodig iedereen uit  
hetzelfde te doen en te toosten op onze toekomst, op de mannen die het in de tweede 
helft van het seizoen gaan doen voor ons. En wat zullen we ze aanmoedigen, wat zullen 
we ze helpen en wat zullen we ze bijstaan. We gaan met ze trainen, we gaan massaal 
meedoen met het tweede team. De tijd van de oude garde zit er op, het is nu tijd voor de 
jeugd, tijd voor de helden van de toekomst. Proost en Fijne Kerstdagen!” 



 

 

 
Het duurde even voordat er een reactie kwam uit de zaal. Iedereen was er stil van, maar 
was vooral onder de indruk van de woorden van Roos. Het was oud-voorzitter 
Antonissen die ging staan en ging applaudisseren. Zijn voorbeeld werd gevolgd door Klap 
sr. en ook Oudejalen en Te Oud volgden. Binnen no-time klonk uit het knusse restaurant 
een massale steunbetuiging voor de jonge talenten van Sportclub ’t Opstootje en nadat 
iedereen weer was gaan zitten, gaf Roos een vette knipoog aan Jagers. Het werd laat die 
avond. 
 
In de taxi op weg naar huis had Van de Klei, enigszins aangeschoten, het hoogste woord 
in de richting van de ouwe Jagers: “Wat een geweldig kerstdiner. Mooi verhaal van 
Pietersen, en ook welk van die kleine Roos. Precies het geluid wat ik al maanden 
verkondig. Snap niet helemaal waar dat voor nodig was, maar wel fijn om steun uit 
onverdachte hoek te krijgen. Voelde me wel eens eenzaam in mijn strijd. Maar waar 
haalt hij in hemelsnaam die inspiratie vandaan? Het is niet alleen een goed ventje, hij 
kan nog speechen ook. Ik had niet verwacht dat hij dit helemaal uit zichzelf kon 
brengen”! Jagers glimlachte en wist niets meer te zeggen. De oorzaak was misschien de 
drank, maar diep in zijn hart wist hij dat hij nu beter zijn mond kon houden om zo Sonny 
alle eer te gunnen. Het zou een mooie Kerst worden!   
 
 

 
  



 

 

 

Onze nieuwe bar………… 
 
Door de ogen van Isa van Osch 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

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

 



 

 

 

Contributiemeter….. 
 

 
 
Bijgewerkt tot en met 16 december 2013 
 
Helaas hebben we nog niet alle contributie ontvangen. Er zijn qua betaling wederom een 
paar hardnekkige achterblijvers. Deze leden worden hierbij zeer dringend verzocht hun 
contributie per omgaande over te maken.  
 
René Pijnenburg 
Penningmeester 
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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 

Kees 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 The Hage Family 

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 Charles Martens 

Kees van Gils Rob Kabel Nick Martens 

Ed Mulder Christ Rijnen Three Sakko’s 

Piet van Oers Koen Geerts Mieke Lucas 

Nuiten & Co Hans Voeten  
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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. Vanuit ARL wordt ook de wekelijkse 
convocatie verstuurd. 
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 en niet via trainers 
en coaches. 
 
René Pijnenburg 

 
 
Het volgende Scrumpie verschijnt op……. 
 
Dit seizoen komt het Scrumpie nog eenmaal uit. 
 
Maart 2014 
Op 21 maart, deadline inleveren kopij 16 maart 
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Nieuw bloed………….. 
 

 

"Well, I am Ignacio Aznar Saura, but everybody calls me Nacho. I come from Valencia 
(Spain), where I played rugby for more than 14 years in different clubs, the last one and 
for more time UPV RC (regards from Holland for them). 

 The reason for coming to Netherland was to try a new experience in rugby:  meet new 
people who share my passion about that sport, play in another condition and enjoy other 
kind of third time. Also, I see it like an opportunity to continue my career as engineer and 
develop myself as professional. So when my friend Javi called me and told me about the 
possibility of playing with him here, I didn’t have doubts about.  

 Everybody in the Club gave us a great welcome, being nice and kind with us and the Club 
has great potential, with that new and great facilities. I hope Javi and me could 
contribute and help to improve the Club. See you in the Club bar or on the pitch." 
 



 

 

 
 

Stoere (Rugby) dames gezocht

 

Rugbyclub Etten-Leur is eind vorig seizoen 

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 trainen op 

maandag van 19.00 – 20.30 uur en donderdag van 

18.30 – 20.00 uur aan de Kempenerrandweg 9 in 

Etten-Leur 

Deze kennismaking is de eerste 5 weken gratis 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 
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Wilco Clarijs, w.clarijs@klussenier.nl, 06 – 122 88 303 
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REL shirtsponsors…… 
 

                   
 

  
 
 



 

 

 

Uit andere bladen……………..

 
 
The All Blacks guide to being successful (off the field) 
 
The tricks and tactics of the New Zealand rugby team can lead to success whatever your 
chosen career, writes James Kerr  
 

 
 
New Zealands’s win-rate over the last 100 years is over 75 per cent 
 
When England face the All Blacks on Saturday, they will line up against statistically the 
most successful sporting team in human history. New Zealand's win-rate over the last 
100 years is over 75 per cent. It's a phenomenal record, and an achievement matched by 
no other elite team, in any code.  
But back in 2004, something was wrong. The 2003 World Cup had gone badly, and by the 
start of the following year senior All Blacks were threatening to leave. Discipline was 
drunk and disorderly, and to make things worse, the All Blacks were losing.  
In response, a new management team under Graham Henry began to rebuild the world's 
most successful sporting team from the inside out. They wanted a fresh culture that 
placed emphasis on individual character and personal leadership. Their mantra? 'Better 
 
 



 

 

 
People Make Better All Blacks'. The result? An incredible win-rate of just over 86pc, and 
a Rugby World Cup.  
 
In early 2010, I had the privilege of going deep inside the All Blacks camp for five weeks 
alongside photojournalist Nick Danziger. It was a unique opportunity to study the way 
the best in the world stay on top of their game.  
 
Here are five lessons in leadership I learnt.  
 
 
1. Sweep the sheds  
 
Before leaving the dressing room at the end of the game, some of the most famous 
names in world rugby – including Richie McCaw, Dan Carter and Mils Muliana – stop and 
tidy up after themselves. They literally and figuratively 'sweep the sheds'.  
 
Former All Black Andrew Mehrtens describes it as an example of personal humility, a 
cardinal All Blacks value.  
 
Though it might seem strange for a team of imperious dominance, humility is core to 
their culture. The All Blacks believe that it's impossible to achieve stratospheric success 
without having your feet planted firmly on the ground. 
 

 
Dan Carter kicking for goal 

  



 

 

 

2. Follow the spearhead  
 
In Maori, whanau means 'extended family'. It's symbolised by the spearhead.  
 
Though a spearhead has three tips, to be effective all of its force must move in one 
direction. Hence the All Blacks mantra 'No D*******s', a term shamelessly stolen from 
the Sydney Swans.  
 
The All Blacks select on character as well as talent, which means some of New Zealand's 
most promising players never pull on the black jersey – considered d*******s, their 
inclusion would be detrimental to the whanau.  
 
 
3. Champions do extra  
 
Former All Black Brad Thorn's mantra, 'Champions Do Extra', helped him become one of 
the single most successful players in rugby history.  
 
The philosophy simply means finding incremental ways to do more – in the gym, on the 
field, or for the team. It is much like the philosophy of marginal gains used by Team Sky.  
 
A focus on continual improvement, the creation of a continual learning environment, and 
a willingness to spill blood for the jersey was at the core of Graham Henry's All Black 
culture.  

 
 
                                                                       Brad Thorn



 

 

 
4. Keep a blue head  
 
Following their arguably premature exit at the 2003 World Cup, the All Blacks worked 
with forensic psychiatrist Ceri Evans to understand how the brain works under pressure. 
They wanted to overcome their habit of choking.  
 
'Red Head' is an unresourceful state in which you are off task, panicked and ineffective. 
'Blue Head', on the other hand, is an optimal state in which you are on task and 
performing to your best ability.  
 
The All Blacks use triggers to switch from Red to Blue. Richie McCaw stamps his feet, 
literally grounding himself, while Kieran Read stares at the farthest point of the stadium, 
searching for the bigger picture.  
 
Using these triggers, the players aim to achieve clarity and accuracy, so they can perform 
under pressure.  
 

 
Richie McCaw 

 
 
  



 

 

 
5. Leave the jersey in a better place  
 
The All Blacks have long had a saying: ‘leave the jersey in a better place’. Their task is to 
represent all those who have come before them – from George Nepia to Colin Meads, 
Michael Jones to Jonah Lomu, and all those who follow suit. An All Black is, by definition, 
a role model to schoolchildren across New Zealand.  
 
Understanding this responsibility creates a compelling sense of higher purpose. It's a 
good lesson for us all: if we play a bigger game, we play a more effective game.  
 
Better people make better All Blacks – but they also make better doctors and lawyers, 
bankers and businessmen, fathers, brothers, and friends. 
 



 

 

 

REL bordsponsors………… 
 

Van Leerzem Italiaanse keukens 
ETW Breda bv 

Target Exhibit & Sign 
Accept Development 

Bresam Heftrucks 
Soton BV 

Studiekring Etten-Leur 
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 
AMS - Visser BV 

  



 

 

 


