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Bestuur Rugbyclub Etten-Leur 
 
Voorzitter   Joop Jansen  06 – 53 31 60 15   
 
Secretaris   Joost Gielen  06 – 14 39 14 16  
 
Penningmeester &  
ledenadministratie  René Pijnenburg  06 – 22 80 33 54 
 
Jeugdcoördinator  Esther Huijsman  06 – 24 92 17 27 
 
Algemeen lid   Frans van der Laan 06 – 54 90 32 30 
 
Barzaken   Piet van Oers  06 – 51 55 33 87 
 
Algemeen lid   Cees-Jan Hage  0032-474740052 
 
 
Ereleden Rugbyclub Etten-Leur    Lid van verdienste 
 
Peter van Maanen († 2000)    Rik Roovers 
Joop Jansen 
Aad van Buitenen 
Ton van de Sande 
René Pijnenburg 
 
Redactieadres 
René Pijnenburg 
E-mail: R.Pijnenburg@xs4all.nl 
Tel: 06 – 22 80 33 54
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Van de voorzitter……….. 
 
Na een drukke periode van hard werken door veel leden en in het bijzonder door René 
en Wilco is er een prachtig resultaat ontstaan. Jullie 
zijn erin geslaagd om de specifieke Rugby Rel sfeer 
terug te brengen in onze nieuwe accommodatie. 
De opening was een zeer geslaagde happening. Vele 
oud-leden en verre vrienden hadden de moeite 
genomen om ons de hand te schudden .Wat een 
Rugby mentaliteit! 
 
De start van het seizoen begon met veel vertrouwen. 
We telden op een gegeven moment bij de training 35 
personen, maar jammer bij de start van de competitie 
hadden we net niet genoeg spelers om 2 teams op te 
stellen. Al mijn waardering gaat uit naar de 6-8 spelers 
van het 2

de 
team die toch de uitwedstrijd speelden. 

Daarom vraag ik aan de wat oudere leden om toch 
nog eens te overwegen om zich voor een paar wedstrijden te committeren, zodat we de 
competitie met ons 2

de
 team goed af kunnen werken. Dit is erg belangrijk voor elke 

nieuw lid, dat zich bij ons aanmeldt. Zij moeten toch op een gegeven moment kunnen 
spelen, anders raken we ze kwijt. 
Met onze buitenlanders erbij zij we goed gestart, ook al werd er nog wel eens een 
wedstrijd verloren. Tegen Tilburg had de uitslag net zo goed anders kunnen zijn, dan 
hadden we hoger gestaan dan de zeer gewaardeerde 6

e 
plaats. Jongens ga zo door!! 

 
Elke maandag en donderdag wordt onze club bevolkt door dames. Ja echt, Rel heeft deze 
belangrijke stap toch genomen en er wordt fanatiek getraind en er wordt al gespeeld. 
Samen met Breda. Een goede eerste pass dames. Nodig vriendinnen uit om mee te doen, 
dan kunnen we volgend jaar wel eens aan de competitie gaan deelnemen.  
 
Onze jeugd groeit gestaag al vinden we dat dit nog wel sneller kan. Fantastisch dat we nu 
in een aantal categorieën compleet zijn. 
Daardoor wordt het leuker voor de organisatie/jeugdcommissie en zien zij hun 
inspanningen beloond.  
Er werd een prachtig TBM toernooi georganiseerd en een grootse ontvangst voor de 
Forest School gerealiseerd.  
Nu op naar de vriendjesdag, welke binnenkort wordt georganiseerd en waar we nieuwe 
jeugdleden willen verwelkomen. 



 

 

 
De club is in beweging in de goede richting. Laten we dat zo houden. 
We vragen om inzet van al onze leden, want we moeten het samen doen. 
 
Verder rest mij eenieder een goed rugby seizoen toe te wensen. 
 
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 

 
 

 
 
 

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. Kijk dus snel op www.rugbyclubettenleur.nl  
 

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


 

 

 

 

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

 

 
 

Ons nieuwe terras……… 
 
Ons nieuwe terras biedt de rokers onder ons de kans om de staatskas te spekken zonder 
nat te worden.. Een kleine 50m2 is geheel overdekt. Helaas is het niet mogelijk om op 
elke m2 een asbak te plaatsen. Het makkelijkste is natuurlijk je peuk te laten vallen daar 
waar je staat. Maar zoals bekend hoort een peuk in de asbak. Op ons terras staat een 
aantal schitterende asbakken. Neem s.v.p. even de moeite om daar naar toe te lopen. Op 
die manier houden we het samen netjes. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking 

 
  



 

 

  



 

 

 

Bredase RC vs Rugbyclub Etten-Leur 6 – 15 
 
Afgelopen zondag heeft REL 1 in Breda BRC verslagen met 15 vs 6. BRC benutte de eerste 
helft met twee kicks de harde wind, maar 
kwam daarna niet meer aan scoren toe. Net 
voor halftime maakte REL de eerste try en 
wist deze score in de 2

e
 helft verder uit te 

bouwen naar 6-15. Ondanks dat BRC 
onlangs van RCT heeft gewonnen was het 
zeker niet het betere team. De strijd ging 
redelijk gelijk op, maar door slim spel kon 
REL de zege mee naar Etten-Leur nemen. De 
matig geleide, maar spannende wedstrijd 
werd door veel REL-supporters bezocht.  

 

 
  



 

 

 

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 uw secretaris……….. 
 

Het nieuwe rugbyseizoen 2013-2014 is alweer ruim twee maanden oud en na het 
fantastische openingsfeest van 7 september j.l. lijken we inmiddels onze plek aan de 
Kempenerrandweg wel te hebben gevonden. Hoewel we natuurlijk met een lichte 
weemoed terugdenken aan de plek waar we zo lang ons ‘thuis’ hadden, denk ik dat het 
gerechtvaardigd is te kunnen stellen dat onze nieuwe stek meer dan voldoet. Het is 
prachtig, vooral dankzij de inzet van een grote groep leden die hun mouwen opstroopten 
om alles tijdig gereed te krijgen. 
 
Een nieuwe accommodatie brengt ook nieuwe afspraken en verantwoordelijkheden met 
zich mee. Helaas is het niet meer zo dat we door het openen van 1 deur toegang hebben 
tot alles en moet er zeker bij het afsluiten goed gekeken worden of alle deuren zijn 
gesloten om het pand op alarm te kunnen zetten. Het zal even duren voordat we hier 
met zijn allen onze weg hebben gevonden. 
 
Het bestuur heeft de afgelopen maanden veel energie moeten stoppen in de 
nieuwbouw, maar zal zich nu vooral gaan richten op de verdere opbouw van onze 
vereniging. Dat we hier een hele kluif aan hebben mag duidelijk zijn. Er moet ontzettend 
veel gebeuren om voldoende spelers op het veld te krijgen en om onze sport nog breder 
onder de aandacht van de inwoners van Etten-Leur en omgeving te brengen. Langzaam 
gaat dit de goede kant op en we zien gelukkig een aantal positieve ontwikkelingen. Zo 
lijkt het initiatief om tot een damesteam te komen aan te slaan (er zijn zelfs al 
voorzichtige pogingen om samen met BRC wedstrijdjes te spelen), hebben we een 
fantastisch jeugdtoernooi achter de rug en melden zich vrijwel wekelijks nieuwe leden 

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 
aan. Die kunnen we hard gebruiken, want binnen alle geledingen is er nog behoefte aan 
meer spelers. Zoals bekend zal Ton van de Sande zich vooral met rugbytechnische 
aangelegenheden bezighouden en werkt hij momenteel, samen met een nieuwe 
Technische Commissie plannen uit. Hierbij staat een goede begeleiding van (vooral) de 
jeugd centraal en willen we veel meer energie gaan stoppen in talentbegeleiding van de 
wat oudere jeugd. Die hebben daar alle recht op, want als je bijvoorbeeld de verslagen 
leest van de wedstrijden van onze Cubs en Junioren, dan kun je zien dat deze mannen 
het ontzettend goed doen. In een cluster samen met de Oysters spelen de jongens echt 
topwedstrijden die de moeite van het aanzien meer dan waard zijn. 
 
De Nederlandse Rugbybond (NRB) lijkt ook de goede weg opgeslagen te zijn en ziet, 
vooral door de sterke ledengroei, tal van mogelijkheden. REL wil bij deze ambitie 
aansluiten en vooral ook regionaal een stempel gaan drukken. Bekijk het zogenaamde 
Power-plan van de NRB maar eens op www.rugby.nl en zie wat ons te doen staat. Voor 
een club met zoveel historie als de onze, moet het toch mogelijk zijn een grote en 
gezellige club in het hart van West-Brabant te zijn/worden. 
 
Het bestuur prijst zich gelukkig met een steeds groter wordende groep mensen die zich 
voor REL willen inzetten. Een zeer actieve jeugdcommissie, leden die zich buigen over het 
technisch beleid en mensen die zich inzetten achter de bar of elders. Het kan niet vaak 
genoeg gezegd worden dat dit hoogstnoodzakelijk is en dat we echt ieder handje kunnen 
gebruiken. Simpel gezegd, als ieder lid zich in een heel seizoen (!) 3-4 uurtjes meer inzet 
dan nu, dan hebben we zo’n 500 (!!!) uur de beschikking over extra handjes en daarmee 
zou de club al enorm geholpen zijn. En geef nu zelf toe, wat zijn 2 uurtjes op een heel 
seizoen?? 
Ik hoop dan ook dat veel mensen zich aangesproken voelen en de mouwtjes samen met 
ons opstropen. Bardienst draaien? Feest organiseren? Een bijdrage leveren aan 
ledenwerving of onze jeugd, aan de sponsorcommissie of aan de tourcommissie? Maar 
ook het eventueel volgen van een trainerscursus op een scheidsrechteropleiding. Alles is 
welkom en we zouden als club enorme stappen kunnen zetten als we op nog meer 
mensen kunnen rekenen. We zijn ambitieus, willen heel veel, maar kunnen helaas niet 
alles. Dat laatste is vooral ingegeven door gebrek aan mankracht en daar hebben we 
jullie voor nodig. 
 
Joost Gielen 
  

http://www.rugby.nl/


 

 

 

Nieuw Bloed ………… 
 
Hallo allemaal. Ik ben Thomas Roels, 12 jaar en zit in groep 8 van 
basisschool De 4 Heemskinderen. 
Hiervoor heb ik altijd gehockeyd in Etten-Leur maar omdat ik het 
daar niet meer zo naar mijn zin had wilde ik wel eens iets anders. 
 
Ik woon vlakbij de nieuwe rugbyvelden, waar ik met mijn vader altijd 
onze hond Puck uitlaat. Zo ben ik ook op het idee gekomen om eens 
bij REL te gaan kijken en vanaf april ben ik toen gaan meetrainen op 
de oude velden. Het was wel heel leuk om de verhuizing op de fiets 
mee te maken naar het nieuwe en mooie sportcomplex. 
 
Ik speel nu in de tweede rij bij de mini’s en heb het erg naar mijn zin bij REL. Ook de 
verschillende toernooien, waar je dan een hele dag mee bezig bent, zijn tof om aan mee 
te doen. Vooral in de scrum vind ik super gaaf.  
 
Groetjes en tot bij REL! 
 

 

De Grote Clubactie……… 
 
Enkele weken geleden is onze jeugd gestart met de verkoop van de Grote Clubactie 
loten. 
Een moeilijke maar belangrijke taak. Moeilijk omdat door 
weer en wind de loten verkocht moeten worden. Belangrijk 
omdat het onze club jaarlijks een flinke financiële injectie 
geeft. Helaas, alle inspanningen ten spijt, heeft de verkoop 
van de loten nog niet het verwachte resultaat opgeleverd, 
waarmee we hadden gerekend. Het is voor REL belangrijk 
om wel het beoogde resultaat te halen. Daarom verzoeken we jullie allemaal REL te 
helpen om het doel te halen en alsnog een of meerdere loten te bestellen. Dat gaat heel 
gemakkelijk. Als je op onze homepage (www.rugbyclubettenleur.nl ) op het logo van de 
Grote Clubactie klikt, kun je meteen bestellen. Mogen wij op u rekenen? Elk lot telt!! 
Als u deze Scrumpie digitaal bekijkt kunt u ook op het bovenstaande logo van de Grote 
Clubactie klikken. 
 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 

Verslag van de RC coördinator …… 
 
Zoals jullie hebben gelezen in de laatste bestuurlijk update ben ik door het bestuur 
aangesteld als Rugbytechnisch Coördinator, de afkorting RTC is al in gebruik bij de NRB 
vandaar RC. 
 
Mijn taakomschrijving is nogal ruim maar is het beste te omschrijven als, alle rugby 
technisch gerelateerde zaken, in de ruimste zin des woord, van de jeugd tot en met de 
dames, te ontwikkelen in de breedte. 
Sturing en borging zijn de instrumenten om dit te bereiken. Over de relatie met het 
Power plan hoef ik jullie niets meer te vertellen. 
 
Dit alles vastgesteld in een beleidsplan wat gaande het seizoen ‘13-‘14 vorm moet 
krijgen. 
 
Ik ben begonnen met het inventariseren. Je moet toch weten wat je hebt.  De jeugd had 
prioriteit, had trainers nodig. De dames hadden ook een trainer nodig. In overleg en in 
samenwerking  met de betrokkenen zijn die posities ingevuld. 
 
Tussendoor, hoewel niet omschreven in mijn taakomschrijving, de Spanjaarden aan werk 
geholpen. Dan is het fijn dat je kan terugvallen op je “oude” rugby vrienden, Thijs 
bedankt! 
Ook wil ik alle andere personen die binnen en buiten REL hier mee bezig zijn geweest 
bedanken voor hun ideeën en inzet! 
 
Waar loop je dan zoal tegenaan? Tegen leden in de club die denken dat ik alles op kan 
lossen, en ook nog in no-time. Helaas, dat lukt mij niet.  
Dit lukt mij alleen met de medewerking van iedereen die REL een warm hart toedraagt. 
Van de jeugdbegeleiders tot en met de supporter, van het bestuur tot en met het lid wat 
een handje toe wil steken en uiteraard de spelers. 
 
Al snel werd een acuut probleem duidelijk, het 2

e
 team heeft te weinig spelers. 

Uitsluiting van de competitie is het gevolg als je enkele malen verstek moet laten gaan bij 
een wedstrijd.  Terugtrekken? Beide opties zijn geen optie, waar moet je dan met je 
beginnende rugbyers heen? Piet van Oers heeft dus wekelijks heel veel werk om een 
team op de been te brengen. Soms ziet hij kans om de wedstrijd noodzakelijkerwijs te 
verzetten.



 

 

 
Dit was een belangrijk agendapunt op de eerste bijeenkomst van de TBC commissie die ik 
inmiddels heb gevormd. Er kwamen wat ideeën op tafel, een ervan was wat mensen 
rondom Piet groeperen, hij stond er wel heel erg alleen voor. 
Piet en ik hebben al een paar personen van het lijstje benaderd, Gerard Segers en Cis 
Wegh hebben hun medewerking al toegezegd! Er moeten nog enkele personen 
benaderd worden. 
 
TBC commissie? Heeft gelukkig niets met Tuberculose te maken maar alles met het mijn 
taak. Deze commissie komt 1 x per maand bij elkaar en bespreekt de mogelijkheden en 
ideeën om de club in de breedte te ontwikkelen. In deze commissie zitten: Joost Gielen, 
Frank Maas, Jos Roovers, Marijn Blom, Piet van Oers en ik. 
Hier komen zaken op tafel die zowel op korte termijn als op lange termijn aandacht 
verdienen(eisen) 
 
TC? Is er inmiddels ook weer. Wekelijks worden de zaken rondom het 1

e
 team na de 

training besproken door Frank Maas, Marijn Blom, de captain en door mij. 
Uiteraard is de TC vrij om hulp te vragen aan personen uit de BTC.  
Het is niet de bedoeling om wekelijks na de training rond allerlei tafels te gaan 
“vergaderen”, de TC houdt het kort. De BTC “doet het” voorafgaand aan de training op 
de 1

e
 dinsdag van de maand. 

 
Volgende stappen: 

 De volgende stap zal ledenwerving zijn, we moeten, om te beginnen, meer 
jeugdleden hebben.  

 Hoe kunnen we de jeugdtrainingen op een hoger plan brengen en ze “aan laten 
sluiten” op het NRB MOR (Meerjaren Opleidingsplan Rugby) 

 
Ik reken op jullie positieve inbreng! 
 
Vragen of opmerkingen? Kom naar me toe of stuur een mailtje naar invesa@gmail.com. 
 

Ton van de Sande. 
 

mailto:invesa@gmail.com


 

 

 

Volg REL en Social Media……… 
 
Veel leden hebben de facebook-pagina van onze club  
(www.facebook.com/rugbyclubettenleur) al gevonden. De beheerder hiervan, Koen van 
Oers probeert deze site zo actueel mogelijk te houden en plaatst met enige regelmaat 
aankondigingen, wedstrijdverslagen, foto’s en andere wetenswaardigheden op de site. 
Heb je iets te delen, voeg het dan toe of stuur Koen een berichtje. Het is leuk om met zijn 
allen de facebook-pagina zo actueel mogelijk te houden. 
 
Ons Twitter-account wordt door de leden wat minder makkelijk gevonden. Hoewel er 
onder onze ruim 125 volgers wel een aantal leden zit, kan dit natuurlijk veel beter. Via 
@RugbyREL kun je ons volgen. We houden je vrijwel dagelijks op de hoogte van 
nieuwtjes over de club en ook over internationaal en nationaal rugbynieuws. We 
plaatsen foto’s, houden wedstrijdstanden bij en attenderen je op leuke rugbyactiviteiten. 
Hopelijk stijgt het aantal volgers in rap tempo. 
 
Onze website (www.rugbyclubettenleur.nl) is helaas niet de meest moderne en het 
bestuur bekijkt momenteel de mogelijkheden om deze te gaan vernieuwen. 
Desalniettemin proberen we de site zo actueel als mogelijk te houden en plaatsen we 
zoveel mogelijk nieuws en foto’s. Heb je iets leuks, een gave foto, of een nieuwtje, stuur 
dit dan door penningmeester@rugbyclubettenleur.nl.  
Thierry Bayle schrijft hele leuke wedstrijdverslagen met foto’s van de cubs en junioren. 
Kijk onder het kopje jeugd en zoek verder onder ‘cubs en junioren-wedstrijdverslagen’! 
Zo blijf je op de hoogte van de resultaten van dit succesvolle cluster Oysters/REL. 
 

 

           
 

http://www.facebook.com/rugbyclubettenleur
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Uit de Ouwe Doos……………….. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Last van een blessure? 
Sportspreekuur 

 
Maandag 17:00-18:00 uur 
Dinsdag 19:30-20:30 uur 

 
Deze spreekuren zijn kosteloos voor leden van Rugbyclub Etten-Leur 

Telefonisch een afspraak maken 
Diagnose en Advies 

 
Voor uitgebreide informatie kijk op: www.medisports.nl/fysiotherapie 

Voorsteven 32 -  4872 SR Etten-Leur – 0765010001 
 

 

http://www.medisports.nl/fysiotherapie


 

 

 

Sponsoring………. 
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat we bij de ingebruikname van onze nieuwe 
accommodatie ook gewerkt hebben aan nieuwe sponsoruitingen. De bordsponsors zijn 
prominent(er) aanwezig en ook de sponsors van onze jeugd en de Vrienden van REL 
worden nadrukkelijker onder de aandacht gebracht. Dat was ook nodig, want onze club 
kan de steun van iedereen goed gebruiken.  
 
We hebben een aantal nieuwe sponsorcontracten kunnen afsluiten (Oryx Stainless, AMS-
Visser) en veel van de bestaande sponsoren hebben hun contracten verlengd. Daar zijn 
we blij mee! We kunnen echter ook nieuwe Vrienden en jeugdsponsors gebruiken. Voor 
slechts een klein jaarbedrag zit je bijna letterlijk op de eerste rij! 
 
Mocht je nog geïnteresseerde bedrijven of personen kennen, laat het weten aan een van 
de bestuursleden. Wij nemen dan contact op en proberen een mooi pakket samen te 
stellen. 

 

 



 

 

 

Nieuw Bloed ….. 
 

Mijn naam is: Misha de Lange 

Mijn leeftijd:  10 jaar 

Wanneer ben je begonnen bij REL?  September 2013 

Had je voordat je bij REL begon al eerder rugby gespeeld? Zo ja, 

waar? nee 

Door wie of wat ben je gaan rugbyen?  Pascal  

In welke categorie/team speel je?  Mini’s 

Op welke positie speel je?  prop 

Wie is je trainer?  René 

Op welke school zit je?  Ik zit in groep 7 van De Boeimeer in Breda 

Heb je een relatie?  nee 

Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan?  Judo en voetbal 

Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken?  Heel soms 

Welke wedstrijd heb je gezien? Weet ik niet 

Heb je het naar je zin bij REL?  ja 

Wat zou je eventueel willen veranderen bij REL?  niks 

 

 
 

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

mailto:w.clarijs@klussenier.nl


 

 

 

Opening nieuwe accommodatie….. 
 
Zaterdag 7 september was de grote dag. De opening van onze gloednieuwe 
accommodatie. Door een aantal leden is er keihard gewerkt om alles op tijd gereed te 
krijgen en dat is gelukt, al had het niet veel gescheeld of de toiletten waren niet op de 
riolering aangesloten. 
 

 
 
Nadat onze oud voorzitters de laatste rugbybal van de Lange Brugstraat naar de 
Kempenerrandweg hadden gebracht, landden er parachutisten op ons nieuwe veld. Zij 
brachten de sleutel waarmee wethouder Jean-Pierre Schouw en onze voorzitter Joop 
Jansen gezamenlijk de officiële opening verrichtten. Gedurende de dag werd er een 
aantal wedstrijden gespeeld. De competitiewedstrijden van de cubs en de junioren en 
uiteraard de wedstrijd tussen oud-spelers en de huidige spelers. Voor de jongste jeugd 
waren verschillende spelletjes uitgezet. 
Na de officiële opening barstte, geheel volgens REL traditie het feest los met o.a. een 
optreden van André Hazes. De opening werd druk bezocht door leden, ouders, oud-
leden, buitenlandse rugby vrienden, sponsors, vertegenwoordigers van de gemeente 
Etten-Leur, bouwvakkers en installateurs en vele andere belangstellenden. Hieronder 
volgt een foto impressie van deze geweldige dag. Wil je alle foto’s bekijken kijk dan op 
foto’s opening of ga naar onze website en kijk bij foto’s. 
 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/nl/fotos/206-opening-nieuwe-accommodatie-7-september-2013.html


 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

Nieuw Bloed……... 
 

Mijn eerste beleving van rugby  
 
Ik ben Yana, 9 jaar en wilde graag op rugby omdat mijn broers 
Jens en Matz vaak over de training praatten. Toen deed ik een 
paar trainingen mee bij trainer Michel en ik vond het harstikken 
leuk. Toch had ik de eerste training wat anders voorgesteld. Ik 
dacht dat we gelijk moesten gaan tackelen, maar we gingen 
leren hoe we de bal moesten over pakken. Nu zijn we ook bezig 
met tackelen. Ik kijk heel erg uit naar mijn eerste wedstrijd. 
 
Yana 

 
  



 

 

 

Cubs/Junioren Teambuildingweekend 
Oisterwijk 

 
12-13 Oktober hebben wij cubs/junioren samen met Oysters onze cluster een 
teambuildingweekend gehad. Het begon 
op de zaterdag waar wij naar een camping 
zijn geweest waar wij Highland Games 
hebben gespeeld in teams tegen elkaar. 
Zoals paal gooien zagen en katapult 
bouwen. Daarna hadden ze heel leuk een 
brandweerauto naast het meer gezet en de 
ladder uitgeklapt. Waarna iedereen van de 
ladder af mocht springen het was heel leuk 
maar wel heel koud. Natuurlijk hoorde 
vlotten bouwen er ook bij, wat niet bij 
iedereen goed ging. Eenmaal terug bij de 
rugby kregen wij pasta als avond eten en 
hebben toen een Rugby film gekeken 
genaamd: Alive. Toen moesten we in de 
groepjes een drop off doen. We werden 
ergens in de bossen van Oisterwijk 
gedumpt en moesten de weg terug vinden 
iedereen kon het vinden op 2 groepjes na die heel laat terugkwamen. Veel slapen zat er 

die nacht ook niet meer in en 
moesten om 9 uur weer uit de 
veren. Waarna de Junioren een 
wandeling in het bos gingen 
doen. En de Cubs een lichte 
training op het veld. Ook S 
’morgens was het eten perfect 
verzorgd met alles erop en 
eraan. Die zondag werden we 
weer opgehaald en was het 
klaar. 
We bedanken de Oysters en 
iedereen die hier aan mee 
heeft gewerkt voor een 
fantastisch verzorgd weekend!   



 

 

 

Nieuw Bloed…………. 
 
Hallo beste REL-lers, 
 
Ik ben Rylana Sommer en sinds een paar maanden lid van het pas opgerichte 
Damesteam. Ik ben 36 jaar en woon samen met mijn vriend en twee kindjes in ons 

mooie Etten-Leur. In het dagelijks leven ben ik 
verpleegkundige bij de GGZ, waar ik sinds 1998 werk. 
Daarnaast heb ik de afgelopen 20 jaar met veel plezier 
lesgegeven op manege de Belle. Ik rij nog graag met 
mijn trouwe viervoeter, maar de laatste jaren vooral 
recreatief. Ik heb eigenlijk altijd wel gesport 
(paardrijden, hardlopen, skaten, salsadansen enz), 
maar voordat ik ging rugbyen heb ik eigenlijk nooit aan 
een teamsport gedaan.  
 
Toen ik jong(er) was leek me Rugby wel iets voor mij, 
maar in die tijd ( oma vertelt ) was er in Etten- Leur 
geen dames-team. Later leek een teamsport ook niet 
voor mij weggelegd omdat ik onregelmatig werk, en ik 
dus dikwijls een training moet overslaan (dit bleek 

helemaal geen probleem in ons team gelukkig). 
Dit voorjaar zag ik een advertentie staan in de krant ( bn de Stem?) dat er misschien een 
damesteam bij REL zou komen. En daarbovenop kwam ook nog eens het 7-ens Oranje 
Damesteam bij DWDD. Dit sprak me ontzettend aan en ik dacht ' nou ga ik het doen ook'. 
En zo geschiede.  
 
Van het begin af aan voel ik me ontzettend welkom in het team. Alle dames zijn stik 
fanatiek en de sfeer in de ploeg is meer dan okee. We (of in ieder geval ik) konden aan 
het begin van onze 'rugby carriere' maar amper een bal niet-voorwaarts passen, en een 
rondje rond het veld rennen was voor de meesten van ons al een volledige work-out. Nu 
(half jaartje later) gaat het allemaal veel soepeler en wordt onze training steeds 
uitdagender, en wij weer fanatieker. Onze ploeg werd de eerste maanden getraind door 
Joost Gielen, die het stokje over heeft gegeven aan David en Peter. 'These men' ademen 
bijna rugby en leren ons allerlei technieken en staan ons bij met allerhande tips en trucs. 
Dikwijls geïllustreerd met vrij hilarische voorbeelden ( retarded giraffe ?!). We moeten 
wel behoorlijk aan de bak en gaan we na elke training moe maar voldaan een 
welverdiend drankje doen in het clubhuis. 



 

 

 
We zijn eigenlijk nog met te weinig dames om een volledig team te vormen. Rugby is 
echt te leuk om niet te doen. Dus wil ik bij deze alle zussen en mama's die deze Scrumpie 
ook lezen uitnodigen om eens bij onze training te komen kijken ( meedoen mag ook :)! ). 
We trainen elke maandag van 19:00 tot 20:30 en donderdag van 18:30 tot 20:00. Voel je 
welkom!  
 
 
Groetjes, Rylana 
 
 
 

Uit de Ouwe Doos….. 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

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


 

 

 
 

BSM-les bij Rugbyclub Etten-Leur…… 
 
Op dinsdagochtend 22 oktober j.l. verzorgden Maartje Buijk en Michelle de Held een 
zogenaamde BSM-les op onze rugby-accommodatie. BSM staat voor Bewegen, Sport en 
Maatschappij en is een belangrijk onderdeel voor de KSE-leerlingen van HAVO5. De 
leerlingen krijgen de vrijheid een sport te kiezen en worden geacht een volledig lesuur te 
vullen met een doelgerichte training. 
 
Maartje en Michelle zijn geen rugby-sters, maar vinden de sport stoer en hadden bij onze 
club het verzoek ingediend om de les op onze nieuwe accommodatie te verzorgen. Op 22 
oktober j.l. waren ruim 20 leerlingen van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur 
aanwezig en werden ze een uur bezig gehouden door de meiden. Hoewel ze dus geen 
enkele rugbyachtergrond hebben, viel het op hoe goed de les was voorbereid en hoe 
enthousiast de eindexamenkandidaten bezig waren met bal en tackle bag.  Hun 
aanwezige docent sprak lovende woorden en de les werd met applaus van de 
medeleerlingen afgesloten. 
 

 
 
Dit soort activiteiten past in het beeld dat Rugbyclub Etten-Leur wil uitstralen. Onze 
prachtige accommodatie moet ook beschikbaar zijn buiten de reguliere trainings- en 
wedstrijddagen. Hoewel dat natuurlijk met enige zorg omgeven moet worden en er altijd 
iemand van de club aanwezig zal moeten zijn, is het bestuur graag bereid aan dit soort 
maatschappelijke activiteiten een bijdrage te leveren. Zeker als we jonge mensen ook 
nog eens kunnen laten kennismaken met de rugbysport. Interesse? Spreek een van de 
bestuursleden aan. 



 

 

 
 

Nieuw Bloed…. 
 
Hallo, ik ben Thijs Koolhaas en ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 8 
van basisschool de Rietvest in Klundert en ik heb nog twee 
oudere broers. In augustus ben ik begonnen met rugby bij REL. Ik 
zit bij de mini's. Eerder had ik nog nooit rugby gespeeld, ik vind 
het heel erg leuk! Hiervoor heb ik honkbal gespeeld maar wilde 
eigenlijk altijd al heel erg graag op rugby. 
Mijn trainer bij de mini's is Mathijs. Hij is er nu even niet want hij 
is aan zijn knie geopereerd. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij REL en ik hoop nog lang 
rugby te kunnen spelen! 
 
Groetjes van Thijs 
 
 

REL, een potent clubke………. 
 
 

 
 
Hartelijk gefeliciteerd met jullie dochter!! 



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

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

 



 

 

 

Contributiemeter….. 
 

 
 
Dat contributie een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor onze club is, zal 
jullie niet vreemd in de oren klinken. Dat wij daarom de contributie graag op tijd willen 
ontvangen is ook niets nieuws. Het is dan ook niet te begrijpen dat een aantal leden hun 
verantwoordelijkheid niet neemt om de contributie op tijd te betalen. 
 
Aan het begin van het seizoen hebben we iedereen de kans gegeven om de contributie 
via een automatische incasso te betalen. Een simpele methode, waardoor je contributie 
altijd op tijd binnen is, zonder dat je er zelf omkijken naar hebt. De contributie kan ook in 
(maandelijkse) delen betaald worden via automatische incasso. Voor de penningmeester 
betekent dat een stuk extra werk, maar wij van onze kant willen er alles aan doen om het 
jullie makkelijk te maken. 
Als je er toch voor kiest om zelf over te maken, ben dan ook zo netjes om je contributie 
op tijd aan JOUW vereniging te betalen 
 
René Pijnenburg 
Penningmeester 

 

Reeds 
betaald 

76% 

Openstaand 
24% 

Seizoen 2013-2014 



 

 

 

 
Brakkentoernooi BRC. Clusterteam Benjamins REL/BRC3 
 
 

Nieuw Bloed……….. 
 
Hoi ik ben Sebastian. 
Ik ben 11 jaar. 
Ik ben begonnen na de zomervakantie. 
Voordat ik bij REL kwam wist ik nog niks van rugby maar nu wel 
een beetje. Mijn ouders lieten mij een proefles doen en toen vond 
ik het leuk en bleef ik erop . Ik speel in de categorie mini's en 
meestal speel ik op de tweede rij. Ik heb een leuke trainers 
namelijk Matijs en René. 
Mijn school is de 4hk en ik zit in groep 7 waar ik veel vrienden heb. 
Voordat ik op Rugby kwam zat ik 4 jaar op judo. 
REL is een leuke rugby club, dus ga zo door. 
  



 

 

 

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 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  

 

 

 
 
 

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

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 

 
Van de jeugdcommissie……. 
 
De eerste Scrumpie van het seizoen 2013-2014 waarin al weer veel is gebeurd. 

Allereerst trainen we op onze nieuwe locatie wat soms nog 
wennen is vooral met de gasten die moeite hebben met het 
vinden van onze locatie. Maar ook dat gaan langzaam maar 
zeker steeds beter. 
 
We zijn begonnen met een geweldig Pré-season toernooi 
voor de TBM met 420 deelnemers!! 
Deze dag is echt geweldig gelopen met de hulp van alle 
ouders en vrijwilligers uit de jeugdcommissie, waarvoor ik  

iedereen die heeft geholpen wil bedanken. Zonder deze hulp hadden we het niet kunnen 
doen. Ook hadden we een record aan gebak wat weer een succes genoemd mag worden. 

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 
Dit is zo’n succes dat er afgelopen toernooitje met de Forest School weer om werd 
gevraagd. 
 
Verder, zoals genoemd, heeft de Forest School onze club weer bezocht. Met een mini 
toernooitje was het weer een geweldige dag. De weergoden, net als met het Pré-season 
toernooi, waren ons weer gunstig gezind. Onze Engelse gasten hebben weer een 
geweldige dag gehad met aansluitend een lekkere warme maaltijd. Volgend jaar gaan we 
kijken of we er een 2-daags evenement van kunnen maken.  
 
De clustering van onze Cubs en Junioren met de Oysters verloopt ook zeer goed. De 
resultaten zijn goed alsmede ook de samenwerking tussen de clubs. Ik hoop dan ook van 
harte dat dit kan resulteren in een meerjarige clustering.  
 
Verder is onze trainer van de Mini’s, Mathijs Hage, geopereerd aan zijn knie en dus 
voorlopig uit de roulatie. Wij wensen hem veel beterschap met zijn herstel!! De training 
voor de mini’s worden tot de terugkomst van Mathijs waargenomen door onze Spaanse 
speler Nacho in samenwerking met Rene van Haren. De trainer voor de Cubs en Junioren 
zal door onze andere Spaanse speler Javier worden verzorgd en op dinsdagavond 
aangevuld met Peter (aussie). 
 
Uiteraard staan er ook een aantal dingen op het vooruitzicht, we zullen nog een 
vriendjesdag gaan organiseren. Hiervoor worden alle jeugdleden gevraagd om een 
vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar een training om hem/haar bekend en 
hopelijk enthousiast te maken voor Rugby. 
 
Verder zal ook dit jaar Sinterklaas ons weer komen bezoeken, met z’n Zwarte Pieten. 
De exacte datums zullen nog worden gecorrespondeerd. 
 
Esther Huijsman 
Voorzitter jeugdcommissie. 



 

 

 

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 



 

 

 

Nieuw Bloed ……. 
  
Graag schrijf ik een stukje voor het clubblad Scrumpie  
 
Ik ben Pim Maas en ben 8 jaar. 
Ik woon sinds een half jaar in Etten Leur. En ik zit in groep 5 
van de Toverlaars 
Mijn hobby`s zijn buiten spelen, fietsen en tekenen. 
 
Ik wilde graag op een sport, eerst zat ik op voetbal en was ik 
keeper. 
Maar dat wilde ik niet meer. 
Toen hoorde ik dat er een Rugby club was en ben ik het gaan 
proberen. 
Het was hartstikke leuk en een kindje van mijn nieuwe school, Rens zit er ook op. 
Zijn vader is de trainer.  
Vind het wel raar dat we voor een wedstrijdje zo ver weg moeten….. 
 
Groetjes Pim 

 
 
 

Scrumpie verschijnt op……. 
 
Dit seizoen komt het Scrumpie nog twee maal uit. 
 
December 2013 (Kerstuitgave) 
Op 20 december, deadline inleveren kopij is 15 december 
 
Maart 2014 
Op 21 maart, deadline inleveren kopij 16 maart 

 



 

 

 

REL shirtsponsors…… 
 

                   
 

  
 
 



 

 

 

REL bordsponsors………… 
 

Van Leerzem Italiaanse keukens 
ETW Breda bv 

Target Exhibit & Sign 
Accept Development 

Bresam Heftrucks 
Soton BV 

Studiekring 
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 

  



 

 

 


