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Om te beginnen………………….. 
 
Voor u ligt het laatste Scrumpie van het seizoen. Gelukkig heb ik op het laatste moment 
toch nog enkele leuke stukjes ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. In de voorbereidingen 
voor het 40-jarig jubileum van onze club zijn hier en daar wel hele leuke foto’s 
tevoorschijn gekomen. Helaas kunnen niet al deze foto’s geplaatst worden in het 
jubileumboek. Daarom in deze Scrumpie onder de rubriek “Uit de Ouwe Doos” enkele 
van deze oude foto’s. 
In september zal het eerste Scrumpie van het nieuwe seizoen verschijnen. Wanneer er in 
de komende maanden belangrijke zaken te melden zijn, ontvangt u via de mail een REL 
Nieuwsflits en uiteraard zal onze website een bron van informatie blijven gedurende de 
komende maanden. Ik wens iedereen een prettige vakantie toe en voor wat betreft het 
Scrumpie tot september. 
 
René Pijnenburg 
 
 
 

 
 
 

Van de voorzitter………………. 
 
Het is maart en het seizoen voor de senioren zit er alweer 
op…. Ook de grotere jeugd is al bijna klaar met de reguliere 
competitie.  Rest er nog een Trip voor de senioren, trip voor 
de jeud, wat toernooien en wellicht sevens-toernooitjes. Het 
seizoen is wat mij betreft om gevlogen, en dan was de winter 
er toch niet een om snel aan voorbij te gaan.  
Persoonlijk had ik op een kampioenschap gehoopt van ons 2

e
 

team. Helaas zijn er teams die gewoon beter waren op de 
dag. Onze buren zijn volgens mij de terechte kampioen in de 



 

 

 
 4

e
 klasse geworden,  al ben ik er van overtuigd dat  REL2 meer kwaliteit heeft. Neemt 

niet weg dat je met kwaliteit alleen geen wedstrijden wint. Ondanks een 3
e
 plaats is het 

toch een leuk seizoen geweest waarbij ik een aantal erg leuke en goede wedstrijden heb 
gezien. Nu deze lijn doortrekken naar volgend seizoen en dan moet het kampioenschap 
er zeker in zitten. 
Ondanks de eindstand van REL1 in de competitie, een 8

e
 plaats was niet het doel bij 

aanvang van de competitie , ben ik van mening dat dit het beste seizoen was wat we 
sinds jaren gehad hebben. Het nivo van de groep lag zeker hoger dan vorig jaar. Het 
vervelende was dat dat bij alle andere verenigingen ook zo was. Neemt niet weg dat de 
“grote” clubs niet meer naar de Leur komen met het idee dat ze hier 5 punten komen 
ophalen. Als er een paar wedstrijden net iets anders gelopen waren, hadden we ook 
zomaar 4

e
 kunnen staan. Neem DIOK uit (als er geen 8 minuten extra tijd geweest waren 

had je 4 punten gehad), Gooi uit, Hilversum uit,…… En dan natuurlijk de wedstrijden die 
je thuis “gewoon” had moeten winnen…..  En dan komt natuurlijk de nacompetitie, wat 
een verschil!  De NRB moet maar eens goed kijken of dit wel een toegevoegde waarde is.  
Maar goed, volgend jaar “gewoon” ereklasse voor REL 1.  Al met al vind ik een 
compliment voor een ieder die daaraan heeft meegewerkt zeker op zijn plaats. 
Zoals de meeste van jullie wel weten hebben de heren van de TC te kennen gegeven dat 
het tijd is om het stokje over te geven aan een nieuwe selectie TC-ers. Ik wil dan ook 
beginnen met Ton en Jos te bedanken voor wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben 
voor de club. Het is mede dankzij hun effort dat we staan waar we nu staan. Dat het niet 
altijd gemakkelijk ging is een understatement, neemt niet weg dat ze naar eer en 
geweten hiermee aan de slag gegaan zijn, ik kan hier alleen maar respect en lof voor 
uitten.  
Inmiddels zijn de nieuwe TC-ers bekend. Er is bewust gekozen om een zo breed 
mogelijke selectie te benaderen  waarbij de gehele vereniging vertegenwoordigd wordt. 
Voor de jeugd zullen  Corné Jongeneelen en Arthur Leendertz plaats nemen in de TC. Zij 
zullen de toekomstvisie van REL over lange tijd gaan bewaken en vooral handen en 
voeten gaan geven, dit uiteraard in overleg met de andere TC-leden  Alex Vlieland, Carlo 
Nuiten, Piet van Oers en Christ-Jan Martens. Alex, Carlo en Piet zullen zich in eerste 
instantie bezig gaan houden met REL 1 en 2, waarbij Christ-Jan deze heren van raad en 
advies zal voorzien. Ik heb een erg groot vertouwen in deze samenstelling van de TC en 
ben er van overtuigd dat REL met dit 6-tal een nieuwe stap vooruit gaat bewandelen.   
 Ik hoor een hoop vraagtekens opkomen; “hebben we een lange termijn visie dan?”.  De 
toekomst ligt  bij de jeugd, dit betekent dat we niet alleen tijd moeten spenderen in het 
heden maar ook in de toekomst. Ideale situatie zou zijn dat je over ca. 10 tot 15 jaar 
ereklasse speelt met ca 80%  “eigen” spelers.  Dit moet ook je doel zijn als je als 
vereniging een gezonde vereniging wil zijn met toekomstperspectief.  Om dit te bereiken 
moet je dus nu al met de jeugdspelertjes beginnen om ze in een traject van turf tot colt 
te laten “groeien”. Uiteraard heb je hier ook een goed gevulde jeugdselectie nodig. 



 

 

 
Volgens de laatste ledenlijst welke ik gisteren bekeken heb zie ik ten opzichte van het 
begin van het seizoen een stijging van ca 10%. Als we dit minimaal kunnen voortzetten 
en hopelijk uitbouwen ziet het er voor de toekomst goed uit.   
De voorbereidingen voor het 40-jarig jubileum zijn in volle gang. René heeft een hele lijst 
met oud-leden, oud-sponsoren, etc… kunnen achterhalen,  hierbij is ook de input van 
jullie meegenomen.  Ook wordt er door Joost Gielen een boek gemaakt waar de 
geschiedenis in beschreven wordt. Het programma is over een hele dag gevuld waarbij 
aan alle categorieën gedacht is.  Voor de laatste voorbereidingen zijn nog wel een hoop 
“handjes” nodig, denk hierbij aan tent opzetten, electra,  vloeren leggen, podia bouwen, 
etc… Als er mensen zijn die hier bij willen helpen kunnen ze zich bij Jaap Jansen 
aanmelden (secretaris@rugbyclubettenleur.nl). Ik reken er op dat er een hoop mensen 
zich zullen aanmelden om vrijdag de 17

e
 juni de laatste puntjes op de i te kunnen zetten.  

Rest nog het lokatie-verhaal. Zoals een ieder wellicht in de krant heeft gelezen is er een 
ogenschijnlijke beslissing gevallen welke onze toekomst zal gaan bepalen. Omdat we nog 
steeds geen concrete informatie hebben gehad van de gemeente is er dan ook nog geen 
verdere stand van zaken te melden. Zodra er iets concreets te vertellen is zullen we dit 
ook zeker doen. Tot die tijd zitten we in de spreekwoordelijke wachtkamer. In ieder geval 
zal er voor de ALV meer bekend zijn waar we dan eindelijk het waarschijnlijke 
toekomstbeeld van REL kunnen  presenteren, wordt dus wederom vervolgd…. 
Als laatste: zaterdag 16 april is het jaarlijkse pre-paastoernooi waar er ongeveer 200 
rugbyertjes zullen strijden voor de prijzen. Zaterdag 23 april is er voor de eerste keer een 
jeugdtoernooi voor de Cubs en Junioren, gevolgd door de paas-zondag waar de Colts en 
Senioren het veld zullen betreden.  Komt allen onze “helden” aanmoedigen ! 
 
Met ovale groet, 
 
Thierry Bayle 
 
 
 
 

Klein Jefke slaat weer toe……. 
 
 Een nieuwe onderwijzeres wil de klas psychologisch benaderen. Ze vraagt aan de 
kinderen: "Iedereen die denkt dat hij dom is...staat op."   
Na enkele seconden staat klein Jefke op.  
De juffrouw zegt: "Denk je dat je dom bent, Klein Jefke?"   
Klein Jefke: "Neen juffrouw, maar ik vond het niet fijn u alleen te zien staan."  
  

mailto:secretaris@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Reizen en 
Rugbyen met Arko Hoondert 
 

"Rugby is a way of life" – Sportiviteit, Respect, 
Gezelligheid en Teamspirit leggen de basis  van 
deze geweldige sport. Maar niet alleen in Rugby 
zijn deze onderdelen van groot belang. 
Ook zijn ze van belang voor iedereen op 
deze wereld. 
Zelf ben ik begonnen met deze mooie sport 
toen ik 10 jaar oud was, een vriendje van de 
basisschool nam me een keer mee. Onder 
andere heeft het me door mijn pubertijd en 

middelbare school heen geholpen, ik werd soms weleens gepest. Overdag kon ik 
mijn frustraties de baas, want ik wist dat ik me ’s avonds lekker uit kon leven op het 
rugby veld. Lekker spelen in de modder, tackelen, gooien met de bal en 
plezier hebben met mijn teamgenoten. Ik leerde respect te hebben voor iedereen om me 
heen. Mijn eigen teamgenoten, de oudere senioren, de scheidsechter en 
natuurlijk ook voor de tegenstander. Respect is het belangrijkste van het spel, van rugby 
en van het leven. Als de tegenstander een mooie tackle of actie maakt is dat 
soms pijnlijk om te voelen of te zien, maar na de wedstrijd klop je elkaar op de 
schouder en applaudisseer je voor zowel de tegenstander, de scheidsrechter als 
je eigen teamgenoten. Rugby heeft mijn ontwikkeling enorm beïnvloed, ik wist 
boven problemen te gaan staan en heeft me veel geleerd over de sport, het leven, bier 
en vrouwen. 
 
Nu 13 jaar later kan ik al zeggen dat het me veel heeft gebracht, ik ben op 
veel plaatsen geweest en ik heb veel gezien.  Zo speelde ik in 
verschillende Nationale jeugdteams: U20,U21,U23 en het Nationale Heren VII Team. 
Daarnaast speel ik momenteel in de Ere-divisie van Nederland en heb ik een 
plekje veroverd in het Nationale Heren XV Team. Door de weeks geef ik training aan de 
jeugd van mijn huidige club ‘REL’ uit Etten-Leur, ze zijn tussen de 6 en de 10 jaar. Ik 
heb vorig jaar nog een trainers diploma gehaald, het “International Rugby Board Level 
One”. 
 
Ik zie mijzelf nog zeker niet stoppen met rugby, het is de mooiste sport van de wereld. 
Maar ook wil ik graag nog meer van de wereld zien! Daarom ben ik op het 
idee gekomen om al mijn passies te combineren voor een groter goed. Ik ga op reis! Na



 

 

 
 het succesvol afronden van mijn Bachelor Commerciële Economie ga ik de hort op om 
op andere continenten mijn grote passies over te dragen en te delen. Ik wil de 
wereld laten zien hoe belangrijk respect voor elkaar is doormiddel van het geven van 
‘rugby clinics’ tijdens een reis van ongeveer 8 maanden. Het idee is om per motor van 
Vancouver, Canada naar Buenos Aires, Argentinië te rijden. Onderweg zal ik 
mijn ervaringen met betrekking tot coachen en rugby-skills delen met rugbyclubs in 
Noord- en Zuid Amerika. In Zuid Amerika wil ik ook helpen met het opknappen van 
rugbykantines en faciliteiten. Ieder kind en mens heeft namelijk recht op een 
goede opvoeding en educatie met als basis respect, sportiviteit en plezier. Ik ga op een 
missie om hier aan bij te dragen en daar kan ik ieders hulp goed bij gebruiken! 
  
Dus, heb jij contact met een rugbyclub in Noord of Zuid Amerika, heb je ideeën met 
betrekking tot het werven van fondsen of  wil je me financieel of materieel steunen?  
Neem dan contact met mij op! 
 
Met Ovale en Sportieve groet, 
 
Arko Hoondert 
 
Wil je mij volgen? www.arkohoondert.com 
 
 
 
 

 

Zaterdag 18 juni

http://www.arkohoondert.com/


 

 

 

Uit de Ouwe Doos…………. 
 

 
 
Jeugdtrip naar Heidelberg Duitsland 2003 
Staand van links naar rechts:  Corné van Dijk, Richard Feskens, Patrick Havermans, Joost 
van Oers, Robbert-Jan Maartens, Arno Feskens, Erik van Drielen, Fabian van Haasteren, 
Bart Segers, Daan Borsje, Jochem Kommeren. Geknield van links naar rechts: Brenco de 
Ruijter, Rik Roovers, Tom Martens, Ralf Reinieren, Steven Rijnen, Koen van Oers, Joeri 
Norbart, Jeroen van de Rijt 
 
 

Hoi, ik ben Luuk…………… 
  
We zijn met de hele rugbyclub naar de Steengroeve geweest. Daar hebben we gaan 
boogschieten en gaan midgetgolven. 
We hebben ook in het bos gespeeld en in de speeltuin. 
Tijdens het midgetgolf heb ik er in 1 keer in het gat geslagen en we hebben een boomhut 
gemaakt. 
En bij het boogschieten heb ik een keer in de roos geschoten en we hebben nog een 
pannenkoek op. 
Toen hebben we nog even gespeeld en daarna naar huis gegaan. 
Ik vond het errug leuk.



 

 

 
 

 
 

Van de Technische Commissie…… 
 
Laatste Scrumpie van het seizoen, en ook het laatste stukje van de huidige TC. Frank M, 
Jos en ik stoppen met hun TC activiteiten.  
Het was weer een enerverend, energie vretend, seizoen. Voor Jos en Ton werd het 
allemaal een beetje te veel, al met al is het best wat werk de TC. En dan gaat het een 
groot deel van de tijd niet eens over rugby, en dan wordt het snel te veel. 
Frank zijn combi, assistent trainer en lid van de TC, was geen gelukkige. Een aantal zaken 
gaan dan aan je voorbij, om de simpele reden dat de belangen soms tegengesteld zijn. 
Dan kan het zijn dat je niet helemaal op de hoogte bent van bepaalde zaken, lastig 
manoeuvreren dus. 
Ik kom zo terug op de TC, eerst maar even waar het toch om gaat, RUGBY! Het afgelopen 
seizoen zoals ik al schreef, enerverend. 
Bijna gelijk aan vorig seizoen, eerst helft, so so, tweede helft een mooie eindspurt. Met 
een groot verschil, nu wel nacompetitie. Waarvan ik in mijn vorig stukje al zei, moeilijk te 
ontlopen, na een so so start. 
Maar waarvan ik al voor de uitwedstrijd tegen de Bassets al zei, “ geen probleem, 2 leuke 
wedstrijden” , waarvan 1 thuis, geen probleem. De afloop zag ik met vertrouwen 
tegemoet, het verschil in kracht tussen 1

e
 en Ere-klasse is heel groot. Er was al geen 

twijfel meer na de uitwedstrijd, de thuis wedstrijd was een formaliteit.  
Derhalve een leuke middag, lekker weer, veel mensen langs het veld. En een uitslag die 
van te voren al vaststond, veel tegen niks. Zelfs Tommy Martens werd nog aan ze 
uitgeleend. De afscheids BBQ van de Aussies en Radu is alweer een paar dagen geleden, 
 



 

 

 
 die zijn weer op weg naar huis, of de koffers staan al klaar voor het komende vertrek. 
Het Guesthouse staat weer bijna leeg. Nog een Trip het Paastournooi, een paar weken 
vakantie, en jawel de voorbereiding voor het nieuwe seizoen start weer. Lijkt nog ver 
weg maar de tijd haalt je in, het is weer zo augustus. 
Dan moet er weer een team staan, een trainer(s) zijn, jeugdtrainers klaar staan, het 
Guesthouse moet spic en span zijn, de trainingsmaterialen moeten op orde zijn, en noem 
het allemaal maar op. 
De nieuwe TC heeft nog wat te doen, en zal slagvaardig aan de gang moeten. Ik denk dat 
de minimale doelstelling voor 1 geen nacompetitie zal zijn en voor 2 het kampioenschap. 
Mag ik dat allemaal nog wel zeggen? Denk het wel, de blauwdruk voor 1 ligt er, 
contacten met trainers zijn gelegd, spelersgroep moet speerpunt worden. En 2 heeft er 
aan geroken, was een goede groep, er komen nog wat jonge gasten aan, moet een keer 
gebeuren. 
Die nieuwe TC weet wel wat er van hun gevraagd wordt, die weten wel wat er moet 
gebeuren. En, voor goede raad, kom gerust eens bij ons langs. 
 
Ton. 
 
Wij wensen ze vanaf hier veel succes! 
 
Frank Maas 
Jos Roovers 
Ton van de Sande 
 
 
 

Ook leuk…….. 
 
Vrouw:  Wat  ben je aan het doen ?  
Echtgenoot:  Niets.  
 
Vrouw: Niets...??   Je staart al een uur naar ons trouwboekje.  
Echtgenoot:  Ik zoek de vervaldatum ! !  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Goodbye, Farewell and Best Wishes for the 
Future... 
 
Well my two seasons in charge at REL have finally come to 
a close. It has been a great period in my life and I have 
made friendships here which will last for years and years. 
I am also very proud of what we have achieved during this 
time as a team. 
 
This season we again managed to beat some of the very 
best teams in Holland and our victory against Den Haag 
was probably our best performance in the regular season. 
We also had terrific wins against AAC, Utrecht and Diok in 
the period since Christmas. We were well in the contest 
against tGooi and Hilversum until 60 minutes or so into 
the match but their fresh legs were too much for us in the final minutes. 
 
We also made light work of Bassets in the promotion/relegation matches and REL is 
again in the Ereklasse for the next season. And who will every forget Frank's try against 
Bassets!? 
 
I want to thank everyone at REL for your support and friendship over the past two 
seasons. I especially want to thank Thierry and Mels and their respective committees for 
their efforts in making the time for all the Aussies an enjoyable and memorable one. 
 
A big thanks to Frank Maas – the best assistant coach I could have ever asked for. Thanks 
also to Anja, Jan, Cis, Scotty, Veeg and the many others who helped out over the season. 
I also want to thank Alex for his tremendous leadership for the first half of the season. 
 
I want to acknowledge and thank the Aussies who contributed to REL's performances so 
wonderfully this season. Roo was outstanding as skipper for the second half of the year 
and Percy, Benny and Sunshine all made massive contributions to our results. 
 
Thanks to all the REL players – it has been an incredible time for me and you guys have 
taught me so much as a coach. There is an old saying that you cannot teach an old dog 
new tricks but I think some of REL's best improvers over the last two seasons have been 
the likes of Frank, Carlo, Marijn, Jacco and Sjoerd. The young guys have come a long way 
too.



 

 

 
When I took over as coach I said I would rate my own performance as coach on the 
improvement of the players. I think every player has, in some way, improved their rugby 
during my tenure at REL and I am very satisfied with what we have achieved as a team. 
 
I wish the club the very best of fortunes heading into its 40th year. Thanks for letting me 
into your lives and I hope that I have left REL a better place. 
 
Cheers Paul 

 

Uit de Ouwe Doos……………. 
 
Zo vader, zo zoon 
“Eerst de tegenstander een oor aannaaien en daarna samen een pilsje drinken” dat was 
de tekst boven onderstaande foto, die geplaatst werd in De Stem in oktober 2001, toen 
REL op zaterdag 27 oktober haar 30-jarig jubileum vierde. 

  



 

 

 

 

 
 

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 

 
 
 

Hoi, ik ben Jonas…………. 
 
We zijn met de hele rugbyclub naar de Steengroeve geweest. We hebben daar 
booggeschoten en gemidgetgolft. 
En bij het midgetgolven had ik alleen maar tweetjes en drietjes. Toen we klaar waren 
moesten we naar binnen voor een pannenkoek die je zelf mocht versieren met 
poedersuiker en stroop.  
En bij het boogschieten ging het echt fout. Ik had er naast geschoten. 
Toen we klaar waren met boogschieten mochten we naar het bos. Daar hadden we een 
hut gebouwd en we deden er mos op, en van ver kon je de hut bijna niet zien. Maar die 
hut was alleen voor de benjamins, want we deden oorlogje met de mini's. Toen het was 
afgelopen had ik een boom gevonden waar takken uit stoken en daar kon je goed in 
zitten, dus ik had er takken ingedaan en daar randen gemaakt en op de vloer mos. En we 
hadden ook een brug gebouwd. 
We gingen ook nog naar de speeltuin, met z'n allen op de familieschommel  en in de 
paardenkar, en in de boom daar. 
Toen we daar mee klaar waren moesten we naar binnen voor ranja en ging iedereen 
weg. 
Het was supertof, 
Groetjes van Jonas

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


 

 

 

TBM-er van de week……. 
 
Dit jaar is door de jeugd commissie een nieuw leuk initiatief genomen; TBM-er  van de 
week. 
Bij alle thuiswedstrijden van het eerste kon je als TBM-er uitgeloot worden om voor en 
tijdens de wedstrijd heel dichtbij de spelers van ons eerste team te zijn. 
Met als hoogtepunt vijf minuten voor de wedstrijd mee de kleedkamer in en de pep talk 
meemaken, daarna de wedstrijdbal het veld opbrengen. 
Tijdens de wedstrijd water dragen voor de spelers, en van heel dichtbij het team 
meemaken. 
Het was voor deze jongens een bijzondere belevenis om de “grote helden” van dichtbij 
mee te maken. Dit seizoen zijn Joep van Haperen, Pascal van Nielen, Soufiane Grari, Luke 
Taylor, Douwe Meulenbeld en Daan Leendertz aan de beurt geweest. 
Dank aan de spelers en de jeugdcommissie die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Volgend seizoen gaan we dit zeker weer doen! Wie zouden er dan de gelukkige zijn? 
Zie ook onze website www.rugbyclubettenleur.nl tab jeugd. 
 
Jan de Jong Teammanager 
 
 

 
 
 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 

40-jarig jubileum Rugbyclub Etten-Leur…… 
 
Op zaterdag 18 juni wordt het 40-jarig jubileum van onze club groots gevierd in een 
grote tent op de parkeerplaats van onze accommodatie. De uitnodigingen voor het 
jubileum zullen een dezer dagen worden verstuurd. Helaas hebben we niet alle adressen 
van oud-leden kunnen achterhalen, maar er worden toch ruim 700 uitnodigingen 
verstuurd aan alle leden, oud leden waarvan we het juiste adres hebben, onze sponsors 
en andere relaties, rugbyclubs, buren en verenigingen uit Etten-Leur. Het aanmelden 
voor het jubileum zal via onze website www.rugbyclubettenleur.nl geschieden. Hier kun 
je ook aangeven of deel wilt nemen aan de wedstrijd en of je deel wilt nemen aan het 
over heerlijke buffet dat aan het eind van de middag geserveerd gaat worden. 
 
 
 

 

 

Zaterdag 18 juni

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 

 
 

 

 
 

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

e-mail bagijntools@planet.nl 
  



 

 

 

Contributiemeter…… 

 
 
 

Arthur en Peter 
 

Van Saté tot Rijsttafel en van Luxe Hapjes tot Tapas 
 

Een gezellige avond met vrienden, receptie of verjaardagsfeestje? 
 

Door een zeer gevarieerd aanbod van Tapas en Indonesische rijsttafel 
stellen wij het buffet samen op onze eigen persoonlijke wijze 

 

Wij verzorgen uw Rijsttafel en of Tapas catering 
vanaf 8 t/m 50 personen 

 
06- 13 15 15 30 
06- 12 29 41 49 

 

96% 

4% 

Contributiemeter seizoen 2010 - 2011 
Peildatum: 3 april 2011 

Reeds betaald 

Openstaande contributie 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Particuliere tuinen 

 

 Cultuurtechnische werken 

 

 Groenvoorzieningen 

 

 Boomverzorging 

 

 Natuurbouw 

 

 
Lage Vaartkant 7B 

4872 NC Etten-Leur 
 

Tel.: 076-5412347 
Fax: 076-5420767 
info@verwijmerengroen.nl 
www.verwijmerengroen.nl 

 



 

 

 

Kopij voor de Pravda……………. 
 
Jaren is me de mond gesnoerd en wisten mijn zorgvuldig gekozen woorden u enkel te 
bereiken op vage printjes en kopietjes die in het zwarte circuit circuleerden en slechts 
toevertrouwd werden aan de echte vrienden van REL. 
Het was al snel duidelijk, zo rond eind jaren negentig, dat mijn open en uitgesproken kijk 
op de club en haar leden niet gewaardeerd werd door het bestuur en mijn proza werd 
volledig verkracht door de haast communistische censuur die rustte op elke geschreven 
letter. 
Ik werd vaak gebeld door teleurgestelde vrienden, en men trok mijn schrijftalent zelfs in 
twijfel. 
Terecht misschien, want de woorden die nu onder mijn naam werden gepubliceerd 
hadden minder toegevoegde waarde dan een invalbeurt van Evil Dick in het tweede of 
een Alain Clark CD op een hetero feest. 
 
Men was gewend dat ik als volbloed lid van de SubToercie, het enige bestuursorgaan dat 
wel respect krijgt van de leden van het Centerweekend, mijn verslag deed van de trip. 
De trip, ik denk met weemoed terug aan de dagen dat je als jonge man uitkeek naar een 
uitstapje waar het hoogst haalbare de Pulprijs was. De Pulprijs dames en heren was de 
ultieme prijs voor de man met de grootste bijdrage aan het plezier van de 
tripdeelnemers. Ergens ben ik de draad kwijt geraakt, bewust waarschijnlijk, want toen 
Seters die pul in ontvangst nam scheet ik in mijn broek van plaatsvervangende schaamte. 
Seters is een fantastische gozer maar heeft nog nooit een druppel bier gedronken en 
heeft naar mijn weten ook nog nooit een anekdote opgeleverd die herhaaldelijk wordt 
verteld op de laatste weken voor een volgende trip. Er was een enge trend ingezet dat 
jaar, meedoen is belangrijker dan winnen, de Henny Huisman spririt doolde door het 
clubhuis. 
De volgende stap die mooi in die trend had gepast zou het voorzitterschap van Pascal 
Slemmer zijn, maar goed hij was weg voor het bestuur dit kon verzinnen, gelukkig maar. 
 
We zijn nu een decennium verder en het is met de Scrumpie nog steeds even dramatisch 
gesteld, kopij puur om het vullen van de pagina’s, en geen enkele echte mening of 
gedachte wordt geformuleerd.  
 
Terug bij de club ( zie de statistieken REL2 ) vinden wij van de SubToercie dat het weer 
tijd is voor onvervalste proza, gedachtewisseling met u als vriend van REL. We hebben 
allemaal recht op de waarheid. 



 

 

 
Laat een ding duidelijk zijn, de SubToercie overweegt deelname aan de trip. Want wij 
begrijpen dat een 40 jarig jubileum van de mooiste club in Nederland enkel door ons 
groots kan worden opgepakt. Het leeft weer en u mag daar bij zijn. Maar voor we daar 
helemaal voor gaan nog even wat aandachtspunten; 
 

 REL2 staat bovenaan omdat wij weer spelen ( Lobster, Wibi, Sacha, Wanne, 
Arno, Stef, Alfred, Kopke, Henko, Bondje, Nicky, Bomba en Piet van Oers ) , en 
we de Henny Huisman gedachte los hebben gelaten; als je niet kan rugbyen sta 
je niet in de basis tegen de nummer 1 van de klasse…gek hè… 

 Wij van REL2 willen niet voor 12 uur spelen, kap nou eens met die “paarse” 
slappe gedachte van eenieder te vriend blijven, we spelen om 13 uur. Klaar. 

 REL2 is niet tof genoeg op de training, bel ons dan ook niet op zaterdag. 

 Er is geen behoefte aan meelifters in dit successeizoen, volgend seizoen is een 
ieder welkom om de derde klasse met ons te gaan winnen. 

 Wij willen Big $%^ Rogier weer terug op de club, regel maar wat bestuur, dit is 
een dealbreaker voor onze inzet in het volgende seizoen. 

 We gaan dit jaar niet verhuizen, volgend jaar niet, en ook niet voor 2020, let it 
go… 

 Bomba wil per week 2 consumptiebonnen anders stopt hij met volle overgave 
zijn lichaam in de strijd te gooien ( wil eventueel onderhandelen over 3 bonnen 
per 2 weken ) 

 REL2 is bereid het feest ter ere van de promotie naar de 3e klasse in het 
clubhuis van REL te vieren ondanks de scherpe aanbiedingen van café Juup 
Stapel! 

 Zo lang Gerard Segers de reizen naar Maastricht blijft faciliteren zijn Kopke, 
Bombaatje en ik bereid om naakt achterin te zitten en te proberen zo weinig 
mogelijk te morsen, oh nee we dronken niks..helemaal niks, van Maastricht tot 
Etten-Leur… 

 
 
De groeten, 
 
Henko 
Sub Toer Cie 
Dinersclub 
Centerweekend 
REL 2 
 



 

 

 

Forty! Het jubileumboek van REL…… 
 
Tijdens het grote jubileumfeest dat op zaterdag 18 juni a.s. wordt gehouden, zal onder 
de titel ‘Forty!’ het eerste exemplaar van het jubileumboek worden aangeboden. Vanaf 
dat moment zal het boek ook voor een bedrag van € 20,00 per stuk te koop zijn. 
 
De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt om de vele binnengekomen reacties te 
verwerken en om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de veertigjarige 
geschiedenis van onze club. Alles wordt nu verwerkt in een prachtig boek dat Alex 
Vlieland momenteel samen met mij aan het vormgeven is. Het belooft een full colour 
uitgave van minimaal 60 pagina’s te worden vol met anekdotes, veel foto’s en 
herinneringen van leden, oud-leden en sympathisanten van de club. 
 
Vanaf 18 juni 2011 is het boek in beperkte oplage beschikbaar! Om er zeker van te zijn 
dat je een boek bemachtigt, volstaat een mailtje naar mij. Op basis van deze 
voorinschrijvingen wordt de oplage bepaald en zorg ik ervoor dat je het boek, na de 
betaling van € 20,00, in je bezit krijgt. Wil je dit niet missen? Stuur dan een mailtje naar: 
jcam.gielen@wxs.nl ! 
 
Joost Gielen 

 

18 juni 2011 

mailto:jcam.gielen@wxs.nl


 

 

 

Uit de Ouwe Doos…………. 
 

 
 
Colts 1981 
 

 
 

Website Rugbyclub Etten-Leur…..… 
 
Op onze website vindt u deze Scrumpie in kleur. Daarnaast vele leuke foto’s van 
wedstrijden en evenementen. Zodra de uitnodigingen voor het jubileum zijn verstuurd, 
kunt u ook via onze website inschrijven voor het jubileumfeest. Kijk dus regelmatig op  
 

www.rugbyclubettenleur.nl 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 
Telefoon van een blondje…… 
 
Vorig jaar heb ik alle ramen in mijn huis vervangen met die dure dubbele beglazing en 
energie-efficiënte vorm, en vandaag kreeg ik een telefoontje van de aannemer die ze 
geïnstalleerd had. 
  
Hij klaagde dat de werkzaamheden waren voltooid een jaar geleden en ik hiervoor nog 
steeds niet had betaald.   
Hallloooo ,............ gewoon omdat ik blond ben, betekent niet automatisch dat ik dóm 
ben hoor ..... !!! 
Ik zei hem : dat zal dan één dezer dagen toch wel gebeuren volgens mij.........  
  
Dus ik vertelde hem precies wat zijn verkoper me had verteld vorig jaar: 
"Deze super-ramen betalen zichzélf binnen een jaar"  
Halllooooo ????? En het is nu ongeveer een jaar geleden ! 
  
Er viel enkel een ijzige stilte aan de andere kant van de lijn, zodat ik maar gewoon heb 
opgehangen. 

 Hij heeft nooit teruggebeld.  
 

 

18 juni 2011 



 

 

 

Uit de Ouwe Doos………… 
 

 
 
Piet van Oers  



 

 

 

Bewust gezond……… 
 
Het SonjaBakker-tijdperk is nog niet afgelopen of het volgende dieet wordt ons als 
consument al om de oren geslingerd. Ik vraag me af of we ons bewust zijn van wat een 
dieet precies is en of we ons bewust zijn hoe we op een gezond gewicht komen en 
blijven zónder dieet. 
  
Een dieet is een voorgeschreven menu waarin wordt beschreven wat je op een dag mag 
eten. Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat: appel dieet, cookie dieet, fruit 
dieet, mayo dieet, kwark dieet of een pasta dieet. Hierin worden in mijn ogen alleen 
maar rekening gehouden met calorieën en worden er voedingsstoffen weggelaten. Dat 
gekwakkel over die calorieën ben ik meer dan zat en ik hoop dat mensen is gaan inzien 
en voedingsstoffen gaan toevoegen aan hun eetpatroon, omdat we in 2011 eerder 
doodgaan aan voedingsstoffentekorten i.p.v. een overvloed aan voedingsstoffen.  
 
Om te zien of we een gezond gewicht hebben, kunnen we onze BMI berekenen. BMI 
staat voor Body Mass Index. Deze factor is de verhouding tussen onze lichaamslengte en 
ons gewicht. Een BMI tussen de 20 en 25 is gezond. Een BMI onder de 20 is 
ondergewicht (= te weinig spieren voor deze lengte). Een BMI boven de 25 is 
overgewicht (= te veel spieren voor deze lengte of te veel vet voor deze lengte) en een 
BMI boven de 30 heet obesitas. Dan is het gewicht een dusdanige belasting voor het 
lichaam dat het een gevaar oplevert voor de gezondheid. 
 
Een gezond gewicht bereiken we als ons lichaam in balans is. Ons lichaam is in balans als 
we dagelijks de juiste hoeveelheid voedingsstoffen en water binnen krijgen. Daarnaast is 
30 minuten lichaamsbeweging per dag nodig en voldoende ontspanning. Al deze 
factoren samen noem ik de draagkracht. 
 
Ons lichaam is in balans als de draagkracht in verhouding is met de draaglast. Onze 
draaglast bepalen we elke dag zelf en zou verstandig zijn als we hier bewust van zijn. Als 
we namelijk dagelijks de juiste hoeveelheid voedingsstoffen, beweging en ontspanning 
hebben dan mogen we van ons lichaam verwachten dat we ‘normaal’ kunnen 
functioneren. Indien onze draaglast toeneemt, zullen we méér aan onze draagkracht 
moeten toevoegen. Zaken die onze draaglast verzwaren kunnen zijn: intensief sporten, 
stress, ziekte, medicijnen, roken, alcohol, overgewicht, straling, vrije radicalen, teveel 
suikers, etc. 
 
Veel mensen hebben nog steeds de gedachten dat minder eten bevorderlijk is voor het 
afslanken. Dit werkt juist averechts. Ons lichaam gaat pas vet verbranden als het 



 

 

 
voldoende brandstof binnenkrijgt om vet te kunnen verbranden. Denk maar aan een 
openhaard, die brand ook alleen maar als er hout in zit. Daarnaast verbrand ons lichaam 
pas vet als het vertrouwen heeft dat er elke dag voldoende voedingsstoffen binnen 
komen.   
 
Méér eten, maar dan wél van het juiste, is mijn advies om gezond af te slanken. Wát je 
dan het beste kunt eten, is per persoon verschillend omdat ieder mens anders is. Dit zul 
je op maat moeten berekenen en is daarna heel simpel. 
Of we ons bewust zijn van de invloed van diëten voor onze gezondheid, dat kunnen we 
alleen voor onszelf bepalen. Laat je niet wijsmaken dat je alleen met een dieet een 
gezond gewicht kunt bereiken. Ben je bewust van wát je eet als je gezondheid je lief is. 
 
Welzijnscoach Matthijs Schreurs 
www.fitenhealthy.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 
 

 

http://www.fitenhealthy.nl/
http://www.autobedrijfknobel.nl/


 

 

 
 
 

 

 

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

 

 

 
 
Klein Jefke slaat weer toe……… 
 
Klein Jefke kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op haar gezicht smeert. 
"Waarom doe je dat, mammie?", vraagt hij. "Om mezelf mooi te maken natuurlijk", zegt 
moeder en even later begint ze de crème af te vegen met een doekje.    
Klein Jefke kijkt bezorgd en zegt: " 't helpt niet  hè ? "   
 



 

 

 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur 
 
Het gaat steeds beter met de vrienden van Rugbyclub Etten-Leur. De vrienden zijn sinds 
het vorige Scrumpie van 27 uitgebreid naar 34.  
 
Doel 
Doelstelling van “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” is om duurzaam een financieel 
impuls te geven aan de exploitatie van onze club. Dit doen de deelnemers door met de 
vereniging overeen te komen om tenminste voor 3 opeenvolgende jaren een bedrag van 
€ 100,-- te doneren. De deelnemers ontvangen jaarlijks een factuur van REL voor hun 
bijdrage. Deze overeenkomst gaat in met ingang van het rugbyseizoen 2010-2011. 
 
Aanwending 
De opbrengst zal volledig aangewend worden over de volledige breedte van de 
vereniging voor zowel de jeugd als de senioren. De opbrengst zal als aparte post in de 
resultatenrekening van REL worden verantwoord. Daarmee is de volledige administratie 
van “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” inzichtelijk en controleerbaar voor de ALV en 
de kascommissie. 
 
Vermelding 
De deelnemers zullen in het clubhuis op een representatieve manier worden vermeld. 
Elke uitgave van het Scrumpie wordt de lijst met deelnemers gepubliceerd. Deelnemers, 
lid of geen lid, zullen steeds het Scrumpie en wekelijks de convocatie ontvangen. Als blijk 
van waardering zullen de Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur aan het einde van het 
rugbyseizoen worden uitgenodigd voor een gezamenlijke BBQ. 
 
Ontbinding 
Het brengen van de begroting naar een hoger niveau, is onlosmakelijk verbonden met 
sportieve ambities. Indien de vereniging lager gaat spelen dan 1e klasse bestaat de 
mogelijkheid voor de donateur, zonder dit verder te motiveren,  verder af te zien van 
deelname aan “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur”. 
 
Mocht je na het lezen hiervan interesse hebben om een van “De Vrienden van Rugbyclub 
Etten-Leur”  te worden, dan is het aanspreken van één van de bestuursleden van REL 
voldoende. 
 
De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur tot nu toe ziet u op de volgende pagina 
  



 

 

 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur tot en met vandaag 
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Thierry Bayle Familie Mönnink Mels Teunissen 

Mike Stapel Jaap Janssen De Roovertjes 

Theo van de Broek Govert Handstede Arnoud de Rade 

Jos Aarts René Pijnenburg Frank van Nielen 

Gerard Segers Joost Gielen Ton van de Sande 

Cees Evers Aad van Buitenen Familie Taylor 

Jörgen Bond Frans van der Laan Mark van de Klundert 

Jan de Jong Johan Hereijgers Mark Pigmans 

The Tooly Family HSV The Stags Herman Popeyus 

Rob van der Kruijssen Niek Schelling Jeroen van Boxtel 

Leo Ketelings Ronald Bronder Dave Engels 

Thijs van der Made   

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

Persoonlijke fitnessprogramma’s, professionele 
begeleiding, groepslessen, gescheiden sauna’s, trilplaat, 

zonnebank, kinderopvang, buitenactiviteiten &  

eigen praktijk voor fysiotherapie  
 

Medisport Etten-Leur BV 
Voorsteven 32 – 4871 DX – Etten-Leur 

Tel. 076 50 10 001 – Website: www.medisports.nl 
E-mail: info@medisports.nl 

 

Seizoen afgelopen… 
 

Het afgelopen seizoen was een bewogen seizoen in verschillende opzichten. 
We begonnen dit seizoen onder bezielende leiding van Mess en Frank, de voorbereiding 
was erg goed, we waren er klaar voor. Helaas konden de eerste wedstrijden niet in winst 
omgezet worden. 
Het was een aantal keer achter elkaar net niet. Daarna kwam het tragische ongeluk van 
Bram Lavrijssen. Voor de gehele club, maar zeker voor de harde kern van ons eerste 
team kwam deze klap hard aan. Dit heeft zeker geen goed gedaan aan de resultaten. 
Daarna het vertrek van de Roemenen en de problemen die dit in de voorwaartsen met 
zich mee bracht. Frank van Nielen verhuisd zelfs naar de prop positie…. Toen zelfs vier 
wedstrijden op rij winnen!! Zie je wel het zit er in en we kunnen het. Met een beetje 
pech toch nacompetitie tegen de Bassets. De uitwedstrijd wonnen we overtuigend, de 
thuiswedstrijd ook van een gehavend Bassets die zelfs in onze tweede set shirts moet 
spelen.  
We blijven in de ereklasse! Zeer verdiend! We hebben met de gehele selectie en 
begeleiding er dit seizoen hard aan gewerkt. Hopelijk is de trainingsopkomst komend 
seizoen beter! 
Vorige week dinsdag is op de club een barbecue geweest voor de selectie en begeleiding 
aangeboden door de Aussies. Hier zijn dan ook de REL shirts uitgereikt aan de spelers.  

http://www.medisports.nl/
mailto:info@medisports.nl


 

 

 

Mess kreeg het shirt waarin Alex afgelopen seizoen in had gespeeld. Anja kreeg een 
tegoedbon voor Runners World voor haar inzet van afgelopen jaar. Ikzelf kreeg een 
gesigneerd Bugs Wynnum shirt voor in m’n museumpje. 
Verder kreeg Rik Roovers een polo voor de meeste tries dit seizoen; 15 stuks, en Aaron 
Savage kreeg een polo voor de meeste punten van dit seizoen; 133! 
 
Try overzicht 2010 – 2011  
Rik Roovers  15  Björn Billum  2 
Aaron Savage   8  Bart Moerkens  2 
Arco Hoondert   8  Percy Mac Donald 2 
Mathijs Schreurs    5  Carlo Nuiten  2 
Andrew Brown   4  Wayne Wilson  1 
Marijn Blom   4  Tom Martens  1 
Frank van Nielen    3  Ruud Nieuwland  1 
Hugo Derene   3  Mark Maste  1 
Alex Vlieland   3  Sjoerd Wartena  1 
 
Leuk zo’n overzicht, maar rugby is en blijft een team sport, we doen dit uiteraard met z’n 
allen! 
Hierbij wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de inzet van afgelopen seizoen.  
We zijn toch maar een klein Brabants clubje die het toch maar voor elkaar heeft om op 
het hoogste niveau te rugbyen in Nederland. Heren bedankt, ik heb ervan genoten! 
 
Jan de Jong Teammanager 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

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



 

 

 

(Pre)Paastoernooi……….. 
 
“Het Pré Paastoernooi d.d.16-04-2011”. 
Het weekend voor Pasen organiseren we al weer voor het 4

e
 jaar een toenooi voor de 

turven en benjamins. Dit jaar overtreffen we vorig seizoen 2009 – 2010. Vorig jaar 
hadden we 7 clubs die deelnamen aan het toernooi met 6 turven en 8 benjamin teams.  
Dit jaar wordt het weer een drukkere dag met in totaal 9 turven- en 10 benjamin teams. 
Het zelfde aantal haalde we ook in seizoen 2008 – 2009. 
Deze jeugd teams worden ook wel de Under 9 (U9) en Under 11 (U11) teams genoemd. 
Hieronder de clubs die hun deelname hebben bevestigd: 
 

 CLUB: TEAM U9: TEAM U11: 

1 R.E.L. 0,5 1,0 

2 RCC Bekaro Roosendaal 0,5 1,0 

3 Bredaase Rugbyclub 1,0 1,0 

4 ARC1980 1,0 1,0 

5 AAC / RC Hilversum 1,0 1,0 

6 Oisters / Ducks (Boxtel) 1,0 1,0 

7 RC Tilburg / RC Eindhoven 1,0 1,0 

8 BSN 1,0 1,0 

9 Oost combinatie 1,0 1,0 

10 Rugbyclub Octopus 1,0 1,0 

 
 
“Het Paastoernooi d.d.23 & 24-04-2011”. 
Met de evaluatie van Paastoernooi 2010 eind vorig seizoen, is de keuze gemaakt om het 
toernooi voor 2 categorieën te organiseren.  
Ofwel: voor Cubs & Junioren wedstrijden op de Paas zaterdag en voor de Colts en 
Senioren wedstrijden op de Paas zondag. 
Het idee achter de combinatie van de 2 categorieën op 1 wedstrijddag is, om binnen de 
teams / clubs een evenement te bieden om de “nieuwe lichting” met de “oudere” te 
verweven. 
Elk seizoen gaan er bij de jeugd teams spelers naar een hogere jeugd categorie tot aan 
de senioren. Omdat ons Paastoernooi aan het einde van het seizoen valt, kan ons 
toernooi een goede gelegenheid zijn voor een jaar afsluiting van het seizoen en een pril 
begin voor het komende seizoen.



 

 

 
De afgelopen jaren is ons toernooi bezet geweest conform onderstaande aantallen / 
teams: 
2007; 2 teams U15 & 3 teams senioren 
2008; 6 teams U15 & 7 teams senioren 
2009; 4 teams U16 & 3 teams senioren 
2010; 3 teams U17 & 3 teams senioren 
 
Dit jaar overtreffen we in ieder geval het aantal teams die deelnemen aan ons toernooi 
met Pasen. 
 
Voor ons Jeugd Paastoernooi zitten we vol. 
Omdat we 1 speelveld beschikken kunnen we maximaal 10 teams wedstrijden bieden. 
Hieronder de clubs die hun deelname hebben bevestigd voor de paaszaterdag : 
 

 CLUB: U15 TEAM: U17 TEAM: 

1 REL / RCC 1 1 

2 BRC 1 1 

3 Oost Combinatie 1 1 

4 Twente 1 0 

5 Rotterdam RC / Emma 1 1 

6 Solihull Barbarians U17  0 1 

 
Voor het Senioren Paastoernooi (de Paas- zondag) zijn we beduidend minder goed bezet. 
Tot op heden (03-04-2011) hebben onderstaande teams hun deelname bevestigd.  
 

 CLUB: U19 TEAM: SEN TEAM: 

1 REL / BRC 1 0 

2 Ashford U18 1 0 

3 REL 0 1 

4 KMA 0 1 

 
In de afgelopen dagen zijn de tour agents en andere Nederlandse Rugbyclubs nog druk 
bezig om voor teams wedstrijden te regelen. 
Dus een vrijdag avond wedstrijd en één of twee senioren teams erbij is zeer goed 
mogelijk. 
 
  



 

 

 
Vrijwilligers voor de Toernooidagen. 
Om bovenstaande wedstrijddagen voor REL succesvol te laten verlopen zijn er veel 
vrijwilligers nodig. Denk aan inzet / hulp voor een bardienst, frites en hamburgers 
bakken, inzet van EHBO- ers en scheidrechters.....van alles wat. 
Vanuit de jeugdcommissie zijn er al veel mensen benaderd om iets te komen doen. 
Je kan je ook gewoon aanmelden om iets te komen doen. Laat je REL- hartje spreken en 
kom een handje helpen!! Ik zie jullie reactie graag tegemoet! 
 
Met vriendelijke groet, Wanne Wevers 
w.wevers@casema.nl 
 

Uit de jeugdhoek……………… 
 
Het seizoen loopt alweer ten einde, voor ons nog een paar leuke toernooitjes in het 
vooruitzicht en natuurlijk de jeugdtrip waar we allemaal naar uit kijken. Het is leuk dat 
bijna alle jeugdleden meegaan, dit belooft namelijk een fantastische trip te worden. Wie 
wil er nou niet naar Engeland? 
 
Vele vragen hebben ons bereikt van de ouders waarom er zo weinig wedstrijdjes waren 
voor de TBM-ers. Dit heeft een aantal redenen maar wij kunnen jullie verzekeren dat we 
hier volgend jaar nog harder aan gaan trekken om te zorgen dat we vaker kunnen spelen.  
Dit jaar was o.a. vanwege de koude winter en het niet meedoen aan de bondsdagen wat 
minder druk dan andere jaren. 
 
Met het vooruitzicht op de komende toernooien voor de jeugd thuis wil ik vanaf deze 
plaats alvast alle ouders benaderen, wij hebben jullie hulp met Pasen en in april hard 
nodig. 1 dezer dagen valt er een e-mail in de mailbox met daarin de zaken die nog 
ingevuld moeten worden voor de toernooien. Meld u allen aan, dan kunnen we er als 
REL weer een groot succes van maken. 
 
Vanwege de drukke activiteiten in het professionele rugby van de jeugdtrainers zijn Arko 
en Rik deze maand niet van de partij bij de traningen, zij zullen overgenomen worden 
door Corne en Arthur met ondersteuning van Thierry en anderen daar waar nodig. 
 
Rest mij nog om jullie allemaal nog veel rugbyplezier toe te wensen voor de komende 
tijd. 
Gr. 
Namens de jeugdcommissie, Charlotte Taylor  

mailto:w.wevers@casema.nl


 

 

 

De opheffing/ontbinding van STREL….. 
 
Eind 2005 werd door de initiatiefnemers STREL opgericht. Het doel van de stichting was 
om een twintigtal sponsoren, bedrijven dan wel particulieren, aan te trekken die zich 
zouden vastleggen om minimaal drie jaar achter elkaar € 1.000,- te sponsoren. 
De achterliggende gedachte was om er een soort businessclub mee te creëren waarvan 
de deelnemers elk jaar op een paar te organiseren bijeenkomsten elkaar konden 
ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Het idee was dat door het 
netwerken gedurende die bijeenkomsten er mogelijkheden zouden ontstaan voor het 
aantrekken van nieuwe sponsoren. 
In de statuten van de stichting werd vastgelegd dat maximaal 25% van de ontvangen 
sponsorgelden zou mogen worden besteed aan dit soort bijeenkomsten.  
Op deze manier zouden de sponsoren toch een tegenprestatie ontvangen voor de door 
hen gedoneerde gelden. 
In de loop van het bestaan van STREL is het gelukt om precies het aantal van twintig 
sponsoren aan te trekken. Echter, ten gevolge van niet nader te omschrijven 
veranderende situaties bij de sponsoren, gebeurde het dat slechts acht sponsoren hun 
sponsorverplichtingen de volle drie jaar hebben voldaan. Van de overige hebben 
sommigen slechts één of twee jaar betaald of slechts een gedeelte daarvan. 
Eind 2009 was het bestand aan actieve sponsoren zo ver geslonken dat het volgens de 
statuten van de stichting niet meer gerechtvaardigd was om de stichting actief te laten 
zijn.  
Wel is er door een tweetal partijen in 2010 nog geprobeerd om de stichting nieuw leven 
in te blazen hetgeen echter niet is gelukt. Toen duidelijk werd dat dat niet zou lukken 
heb ik besloten om op 31 december 2010 de stichting te ontbinden bij de Kamer van 
Koophandel en per dezelfde datum de bankrekening op te zeggen. In totaal heeft STREL  
€ 41.500,- aan sponsorgelden binnengehaald.   
Van dat bedrag heeft STREL, direct maar ook indirect, aan REL gesponsord het 
aanzienlijke bedrag van  €  34.727,- 
Aan activiteiten ten gunste van de sponsoren is besteed het bedrag van € 5.267,- (dat is 
12,8% van de ontvangen sponsorgelden, terwijl 25% toegestaan was volgens de 
statuten). De overige 1.256,- zijn gedurende de vijf jaar van het bestaan van STREL aan 
algemene kosten opgegaan (bank, Kamer van Koophandel, etc.). 
 
Gerwin Evers, 
Oud voorzitter, secretaris en penningmeester van STREL 

 
 
 



 

 

 

Uit de Ouwe Doos…. 
 

 
 
Jeugdtrip naar Folkstone 2000 
Van links naar rechts: Piet van Oers, Basil Rijnen, Bart Segers, Tommy Fenby, Rik Roovers,  
Brenco de Ruijter, Dennis van Haperen (rolstoel), Joost van Oers, Tom Martens, Mark van 
Schendel, Koen van Oers, Fabian van Haasteren, Robbert-Jan Hokke, Nino Renne, Jimmy 
Fenby, Steven Rijnen, Ralf Reinieren, Erik de Ruijter, Jeroen van Boxtel. 
 

 
18 juni 2011 



 

 

 

REL bord- en shirtsponsors………… 
 

Van Leerzem Italiaanse keukens 
Deba Bedrijfswagens 

ETW Breda bv 
Target Standbouw bv 

Aksis 
Accept Development 

Sakko Stucadoors 
Bresam Heftrucks 

Soton BV 
Café Corenmaet 

Joop & Helma 
MSE Etten-Leur 

Verpo 
Schut Flexible Packaging 

Café Hof van Holland 
Luyten Adviesgroep 

STREL 
Verdaasdonk Hoogwerkers 
Café Hotel Het Witte Paard 

Rotterdam Rail Feeding 
AVS Engineering 

  



 

 

 


