
19 maart 2016, Pre-paastoernooi te Etten-Leur 

Wedstrijdverslag van REL Turven 

 

Het was weer zover, het eerste door REL georganiseerde toernooi van 2016, het pre-paastoernooi. 

Dit keer alleen voor de turven en benjamins, de mini’s hadden de voorrondes voor het NK. In totaal 

waren er meer dan 350 kinderen. Niet alleen uit Zuidwest Nederland, maar ook zover als Castricum 

en Uden. Er was zelfs een team uit België, helemaal vanuit Brussel gekomen om te spelen in Etten-

Leur. Een gezellige drukte en helaas geen zonnetje, maar gelukkig wel de gehele dag droog. 

 

In totaal waren er 32 teams, 16 turven teams en 16 benjamins teams. Alle teams spelen de 

voorrondes in een poule van 4 teams, dit betekent dat er dus 4 poules waren bij elke categorie. Na 

de poule fase zijn er kwart finales, halve finales en finale wedstijden. Het systeem is zodanig opgezet 

dat alle teams 6 wedstrijden spelen en dat de teams na de poule fase andere teams tegenkomen die 

van hetzelfde niveau zijn. Dit is voor de kinderen leuk, want dan worden de wedstrijden spannender 

en zijn uitslagen met grote verschillen niet zo gangbaar meer. De wedstrijden duren 15 minuten, 

waarvan er 2 x 7 minuten gespeeld wordt. Er is een korte pauze van 1 minuut, hierin wordt er van 

zijde gewisseld en kan de coach even met het team praten. 

 

De REL turven hadden voor aanvang van de wedstrijd maar 3 spelers. We zitten niet erg ruim in de 

spelers, dus clusteren met een ander team is nodig. De vorige 2 toernooien hebben we geclusterd 

met Burgh Haamstede, maar helaas was dit team niet aanwezig. Na overleg in de dagen voor het 

toernooi en voor de wedstrijden met de wedstrijdleiding, hebben we een aantal spelers van 

rugbyclub Eindhoven bij ons team gekregen. Het team hebben we meteen een andere naam 

gegeven, namelijk REL-hoven. Na een korte warming-up en een mooie groepsfoto (zie onder) waren 

we klaar voor de 1e wedstijd in de poule. 

  

 



De 1e wedstrijd in de poule fase die we moesten spelen was tegen de Haagse RC, was erg wennen 

voor de kinderen, want ze hadden nog nooit met elkaar gespeeld. Na een paar mooie try’s van REL-

Hoven, was het andere team toch wel erg sterk. We hebben verloren met 10-2. Maar lekker gespeeld 

en goed samen gespeeld. De 2e wedstrijd in de poule fase was tegen de Oysters/Duck 1, dit was nog 

veel moeizamer een erg goed team, ook deze wedstrijd hebben we met grote cijfers verloren, 15-0. 

 

De moed zonk sommige spelers in de schoenen en een aantal Eindhoven spelers wilde weer naar hun 

eigen team, na een korte peptalk kregen we iedereen weer op de rit en waren we klaar voor de 3e 

wedstijd in de poule. Dit was tegen Boitsfort, de club uit Brussel, ook deze jongens waren erg sterk. 

Gelukkig hebben we nog 1 try kunnen maken, maar helaas hadden ze er 10 gemaakt. Dit betekende 

dat we helaas als laatste geëindigd zijn op de poule. 

  

 

Na een pauze en een lekker broodje knakworst voor het team (aangeboden door REL), waren we 

klaar voor de kwartfinales. Iedereen had er weer zin in en nu zouden we teams tegenkomen die 

meer bij ons niveau paste. We moesten tegen Tilburg, na een spannende wedstrijd en mooi rugby, 

hebben we met een kleine marge verloren, 6 try’s voor Tilburg en 4 try’s voor ons. Na elke wedstrijd 

wordt er een boog gemaakt voor de verliezers en worden ze toegejuicht door de winnaars. De 

verliezers sluiten dan aan en juichen de winnaars en de scheidsrechter toe (zie linker foto), respect 

tonen voor elkaar en de scheidsrechter is erg belangrijk en wordt de kinderen aangeleerd. 

 

Op naar de halve finale, daar stond de Bredaase RC 2 op ons te wachten. Dit was een hele spannende 

wedstrijd, de score liep geleidelijk op. Wij een try, de tegenpartij een try, het was een mooie pot 

rugby. Toen de scheidsrechter affloot stonden we helaas niet aan de goede zijde van de score. We 

hadden net verloren met 1 try verschil, 5 tegen 4. 

De finale was de laatste wedstrijd die we moesten spelen, dit ging om de 15e en 16e plek, we 

moesten tegen Oysters/Ducks 2. Zoals elke finale die je speelt, die wil je natuurlijk winnen. De spelers 



waren ontzettend gemotiveerd en waarschijnlijk ook wat zenuwachtig, als snel stond het 3-1 voor de 

tegenstanders. Gelukkig konden we aanhaken en stond het in de rust 5-4. We hadden nog maar 1 try 

achterstand en nog de 2e helft te spelen, dit zou toch moeten lukken. Na de jongens in de rust 

gemotiveerd te hebben, gingen we van start voor de 2e helft. Deze was erg spannend, de score liep 

gelijk op en kort voor tijd maakte te tegenstander 7-7. Dit was natuurlijk balen. De scheidrechter 

meldde dat we zouden doorgaan totdat een van de team een try maakte, omdat wij nu de kick-off 

mochten doen, waren we in het voordeel. Na een korte peptalk met de jongens (we gaan deze 

wedstrijd winnen!), mochten we starten. Een paar mooie acties, netjes overgooien, lag het veld open 

en konden we naar de achterlijn lopen en maakten we de winnende try! Fantastisch gedaan! Na de 

tegenstander bedankt te hebben, hebben we onze nieuwe vriendjes uit Eindhoven bedankt voor het 

meespelen en kijken we weer uit naar de volgende wedstrijd, deze is op 2 April te Burgh Haamstede. 

 


