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Om te beginnen…………….. 
 

Het is weer gelukt om jullie een Scrumpie voor te schotelen met veel leuke 
artikelen. Veel nieuwe gezichten in de rubrieken Nieuwe Bloed en veel foto‟s en 
stukjes betreffende onze jeugd. Hartelijk bedankt voor jullie inzendingen 
Uiteraard hebben we weer een stuk van onze voorzitter en stukje van de 

nieuwe activiteitencommissie. Natuurlijk besteden we aandacht aan het 
overlijden van Rik Maas en blikken we vooruit op het Paastoernooi 2010. Cis 

Wegh heeft weer een aantal grappige stukjes ingezonden en de nieuwe 
jeugdcommissie stelt zich aan jullie voor. Ook de Oude Ballen laten van zich 
horen en doet Paul een duit in het zakje. In deze Scrumpie ontbreken de 
advertenties natuurlijk niet, want mede hierdoor kunnen wij de Scrumpie laten 
verschijnen. Het volgende Scrumpie is het laatste Scrumpie van dit 

kalenderjaar. Deze speciale Kerstuitgave zal vlak voor Kerstmis bij jullie in de 
bus vallen. Ook voor deze Kerstscrumpie vraag ik wederom jullie medewerking. 
Want ook deze Scrumpie zal weer voor jullie maar vooral door jullie gemaakt  
gaan worden. 
 
René Pijnenburg 
 

Van de veurzitter…………… 
 
Beste Rellers, 
 
Tussen het verschijnen van de vorige Scrumpie en het schrijven van dit stukje, 
heeft op de club de tijd driemaal stilgestaan. 
 
Zondag 27 september j.l. ontvingen wij het bericht dat Roy Maste was 

overleden aan de gevolgen van een ongeval. Roy zou voor ons 1e team komen 
spelen, samen met zijn broer Mark. Het nieuws van het overlijden nam direct 
de ambitie weg om het tegen DSRC behaalde gelijkspel te vieren. Extra hard 
kwam het nieuws aan bij onze leden met een achtergrond bij Roosendaal. Het 
was goed om te zien hoe deze jongens werden opgevangen door hun 
ploegmaten en werden gesteund op dat moeilijke moment.  
 

Zaterdagmiddag 31 oktober. Mark van Schendel belt me op. “Mels, ik heb 
gehoord dat Rik Maas in die auto zat welke is verongelukt onder het Liesbos”. 
Nog geen krant gelezen begin je dan rond te bellen naar alles en iedereen die 
je maar kunt verzinnen. Je hoopt dat je bevestigd zult krijgen dat Rik niet bij 

het bewuste ongeluk is betrokken. Al snel wordt je duidelijk dat Rik wel is 
betrokken bij het ongeluk en dat hij die 16 jarige jongen is waarover de krant 

bericht. Hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk schiet er door je hoofd.  



 

 

 
Op dinsdagavond 3 november komt er tijdens de jeugdtraining een telefoontje 
vanuit Roosendaal. Thuur van Steenpaal heeft gisteravond een einde aan zijn 
leven gemaakt. Thuur is een 1e jaars Colt en heeft de voorbije jaren met onze 
jeugd samen een cluster gevormd. Het is vooral voor de jongens welke al een 

aantal jaren met hem hebben samengespeeld een enorme schok.  
 
Wederom vraag je je af hoe het mogelijk is dat je als club zo hard getroffen 
kunt worden. Gelijktijdig besef je ook dat het verlies voor de ouders en naasten 
vele malen groter is, en dat je het eigen verdriet niet mag vergelijken met wat 

de naasten van Roy, Rik en Thuur moeten hebben.  Binnen de club hebben we 
geprobeerd om met respect en gevoel voor de juiste maat, invulling te geven 

aan het afscheid nemen van de overledenen. Ik was oprecht onder de indruk 
van de manier waarop de club afscheid heeft genomen van deze drie rugbyers. 
Ik spreek hier nadrukkelijk mijn respect en dank voor uit. 
 
De afgelopen maanden zijn er op de club, gelukkig, ook een heleboel positieve 
ontwikkelingen. 
 

Een aantal zaken beginnen zich duidelijker en duidelijker af te bakenen. Na een 
voor de toeschouwers ondraaglijk spannende gewonnen wedstrijd van ons 1e 

team tegen RC Sparta kunnen we met vertrouwen de rest van de competitie 
tegemoet zien. Dit vertrouwen is niet alleen gebaseerd op deze gewonnen 
wedstrijd, maar evenzoveel op de weken voorafgaand. Een goede 
trainingsopkomst, veel arbeid verrichten tijdens de training en een 

spelersgroep welke duidelijk een team aan het worden is. Met elkaar en voor 
elkaar. Als het er dan op aan komt, zoals de laatste fase van de wedstrijd 
tegen RC Sparta, dan slepen we elkaar erdoorheen met een opgestroopte 
mouwenmentaliteit welke fantastisch is om te zien. Mag niet minder vermeld 
worden de prima prestaties van ons 2e team. Ik denk wel dat we in alle 
realiteit voor dit jaar de ambitie van het 2e team bij zullen moeten stellen. 

Kampioen worden en promoveren zit er naar alle waarschijnlijkheid niet in. 

Maar blijf wel streven naar een zo hoog mogelijke klassering, dit komt de 
trainingsopkomst en het plezier in de nog te spelen wedstrijden zeker ten 
goede.  
 
Bij de oudere jeugd moeten we vaststellen dat de afstand tot de clubs in het 
Westen van het land, nog steeds aanwezig is. Dit is op zich niet meer dan een 
constatering en een uitdaging voor de TC om te kijken wat hier op korte en wat 

langere termijn aan gedaan kan worden. Naast het technische aspect is er ook 
zeker een voordeel wat sommige andere clubs hebben: de wet van de grote 

getallen. Grotere jeugdafdelingen geven meer kans op goede rugbyers, 
voorkomt dat je moet clusteren en geeft een groep de kans om altijd samen te 
trainen. Wij moeten hier nog een forse stap maken. Ik geloof dan ook heilig in 



 

 

de keuze welke gemaakt is voor de jeugd. Het scheiden van het technische 
aspect en als jeugdcommissie je volledig toeleggen op de organisatie van  
activiteiten welke je jeugdleden aan de club moeten binden en de club 
aantrekkelijker maken voor jongelui welke nog geen invulling hebben gegeven 
aan de keuze welke sport ze willen gaan, en blijven, beoefenen. Tot nu toe is 

er een indrukwekkende hoeveelheid activiteiten georganiseerd voor, met name 
de jongere, jeugd. Het is een feit dat er tot nu toe voor de oudere jeugd 
minder is georganiseerd. Dit moet en zal worden rechtgetrokken. Hier zullen 
activiteiten bij moeten zitten welke aansluiten bij de interesses van de 
leeftijdscategorie waarvoor de activiteit wordt georganiseerd, maar er zullen 

ook activiteiten bij moeten zitten voor de jeugdafdeling als geheel. Het is dan 
ook fantastisch om te zien dat het enthousiasmerende werk van Thierry, Corné 

en Wanne heeft geleid tot een invulling van de jeugdcommissie. Op een andere 
plaats in dit blad zullen de leden en ouders welke hun schouders gaan zetten 
onder de activiteiten voor de jeugd worden voorgesteld. 
 
Daar waar ik in de laatstverschenen Scrumpie een appèl heb gedaan op het 
ondersteunen van de club in een aantal werkzaamheden, ben ik ontzettend 
verheugd dat de bar opgepakt gaat worden. Marijn Blom heeft de taak van 

barcommissaris op zich genomen en zal er voor gaan zorgen dat er een goede 
personele bezetting is op de dinsdagen en bij thuiswedstrijden van de senioren. 

Verder zal Marijn zich bekommeren om de inkopen van uw natje en droogje. 
Het organiseren van feesten en partijen is en blijft voorbehouden aan de 
activiteitencommissie. Voor alle duidelijkheid: Marijn beslist per activiteit of hij 
deel uitmaakt van het organiserende comité, of niet. Ik wil Marijn graag veel 

succes wensen, en alle leden vragen om Marijn te helpen zijn rol als 
barcommissaris tot een succes te maken. Dit kan gewoon door op verzoek een 
bardienst te draaien en op tijd activiteiten aan te melden! 
 
Nu een deel van de organisatorische zaken ingevuld raken, wordt het tijd om te 
gaan besturen op hoofdlijnen. Daarbij zijn er 2 thema‟s welke mij bijzonder 

bezighouden. Op welke locatie bevinden wij ons over een aantal jaren? Hoe 

staan we er volgend jaar voor met onze selectie? 
 
Zoals jullie wellicht in de pers hebben gelezen, ziet het gemeentebestuur onze 
club het liefst gepositioneerd aan de Streek. Dit is een locatie welke door de 
leden steeds is verworpen, maar het gemeentebestuur heeft daar simpelweg ‟t 
schijt aan. Er is maar één criterium voor het gemeentebestuur op dit moment 
en dat is geld. Beter gezegd, het gebrek aan geld. Te lang heeft het 

gemeentebestuur geleefd met ambities welke ze niet kunnen betalen. De 
laatste kans welke we als club maken is het gaan overleggen met de 

gemeenteraadsfracties. Het zijn uiteindelijk de gemeenteraadsleden welke de 
voorstellen van het gemeentebestuur moeten aannemen dan wel verwerpen.  
De koers is dus nog niet gelopen, maar de realiteit is dat we wel de verkeerde 
kant aan het opvaren zijn. Werk aan de politieke winkel dus. 



 

 

 
En dan blijft nog het verhaal door mijn hoofd spoken over volgend seizoen. Er 
zal zeer binnenkort duidelijkheid moeten komen omtrent de plannen van de 
individuele spelers omtrent hun rugbyactiviteiten voor het volgend seizoen. Dit 
is de basis van waaruit we moeten gaan bouwen aan een minstens 

gelijkwaardig, maar zo mogelijk nog een beter team dan dit jaar. Dit geeft 
invulling aan de door de leden op de ALV uitgesproken doelstelling: REL een 
stabiele ereklasser. 
 
Al met al nog volop te doen alvorens we aan kunnen schuiven aan het 

Kerstdiner. Doe allemaal je ding met toewijding, help elkaar en blijf vooral 
allemaal gezond. 

 
Succes!!! 
Mels Teunissen 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nieuwe sponsoren en begunstigers .………….. 
 

We verwelkomen Verpo Totaalstofferingen B.V. uit Etten-Leur (Woning en 
project inrichting branche) als nieuwe bordsponsor 
 
In het Scrumpie is een advertentie bij gekomen van: 
Arthur en Peter (Van Saté tot rijsttafel) 

 
Voor de aankleding van de spelende leden zijn vanuit Verpo Totaalstofferingen 
B.V. polo shirts geleverd. Net als op het veld zullen de spelende REL leden ook 
voor en na wedstrijden uniform herkenbaar zijn. 
 
Via deze weg wil ik namens R.E.L. de nieuwe sponsoren en begunstigers 

bedanken voor de bijdrage en / of diensten die zij beschikbaar stellen. 

 
 
 



 

 

 

Rik Maas…………… 
 

12 december 1992 – 30 oktober 2009 
 

 
 

Rik, 
 
Donderdag 29 oktober zag ik je voor het laatst. Ik was op de 
donderdagtraining bij REL, iets dat niet vaak gebeurt. Normaal gesproken ben 
ik er altijd op dinsdag. Ik was daar, onder andere, omdat ik wel verwachtte dat 
je je email niet gelezen had.  Je was mee aan het trainen met de senioren. Iets 

wat goed voor je was, hier kon je jezelf flink aan omhoog trekken, en dat deed 
je ook.  Zowel rugbytechnisch als persoonlijk. Ik stond voor het clubhuis en 
riep je toe: “Ben je er morgen?”. Je antwoordde “Hoezo, is het clustertraining 

in Oisterwijk dan? Normale tijd?”.  Inderdaad, je had weer eens je email niet 
gelezen volgens mij. Maar hoe dan ook, je zou er zijn. Bij het team van de 
colts, daar waar je zo hard nodig was. 



 

 

 
Toen kwam vrijdag 30 oktober om kwart voor vijf je afmelding. Je sms‟te me 
dat je een verjaardag of een feestje had en niet kon komen. Ik liet je hierop 
enige teleurstelling blijken. Immers, het team had je hard nodig en het begon 
steeds beter te draaien. Dit was voor een groot deel aan jou inzet te wijten. De 

rest wat gebeurd is, is trieste geschiedenis en had niet mogen gebeuren. 
 
Een paar weken geleden hebben we gezamenlijk getraind in Oisterwijk. Het 
cluster Oysters/REL/Vets/Octopus heeft dit de afgelopen periode veel gedaan. 
Jullie waren om aan het kleden en ik stond buiten met wat mensen te praten. 

Uiteraard kwamen de colts even ter sprake. De jongens moesten zich soms ook 
wel een beetje haasten om op tijd te komen. Blijkbaar zat er eentje in de 

kleedkamer nog wat boterhammen met kaas weg te proppen. Enigszins wrang 
werd er gelachen om het feit dat deze boterhammen met twee blikken Jupiler 
weggespoeld werden. Dit hoorde niet, toch konden we er wel een beetje de 
humor van inzien. Kort hierna stond ik wel een beetje raar te kijken toen ik 
hoorde dat de persoon in kwestie een donkerbruin petje op zou hebben. Ik heb 
er verder niets meer aan gedaan, maar of jij dat nou was zal ik nooit weten. 
 

Begin dit seizoen hebben we zelfs een goed gesprek gehad. Iets wat misschien 
enkele jaren geleden niet zo snel gebeurd zou zijn. Lang duurde dit niet. We 

hadden een van onze eerste wedstrijden en je was een beetje te vroeg. Ik 
geloof dat het een beetje begon over alle daagse zaken. Aangezien dat het 
zondag ochtend was, zal het wel over de avond ervoor geweest zijn. Op enig 
ogenblik kwam onze omgang met elkaar ter sprake. Dat het eigenlijk wel best 

ging de laatste tijd. Dat idee had ik ook wel, al heb ik het nooit als vervelend of 
lastig ervaren. Hooguit dat je beter moest luisteren. Je begon een beetje door 
te krijgen dat ik niet ieder weekend aan de zijlijn stond om je te pesten. Steeds 
beter pakte je aanwijzingen op, luisterde je naar kritiek en commentaar en 
waardeerde je complimenten. Steeds meer nam je een leidende rol tijdens 
wedstrijden. Steeds beter draaide je in het team, jouw team, het team waar je 

thuis hoorde en het team dat jou nodig had. 

 
Rik, vriend, 
rust zacht, we gaan je missen en zullen je nooit vergeten. 
Jaap 



 

 

 

Nieuw bloed…………….…..(1) 
  
Je naam Douwe Meulenbeld 

 
Je leeftijd 8 jaar 

 
Wanneer ben je begonnen bij REL?  In 
mei 2009 

 
Had je voordat je bij REL begon al 
eerder rugby gespeeld?  
Ja, in Haren[Groningen] 
  
Door wie of wat ben je gaan rugbyen?  
Het zit me in het bloed. In de familie van 

mijn moeders kant rugbyen ze allemaal. 
[Dirk Danen is mijn neef] 
 
In welke categorie/team speel je? Turven 

 
Op welke positie speel je? Geen 

 
Wie is je trainer?  Tom en Marc  
 
Wat doe je nu voor werk/ welke studie volgt je?  Groep 5 van de 

basisschool 
  
Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan? 
Zwemmen, judo, water naar de zee dragen. 

 
Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken? 
Nog niet gedaan. 

 
Welke wedstrijd heb je gezien? Verschillende 
 
Heb je het naar je zin bij REL?  Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!!!! 

 
Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL?  Wat betekent wijzigen 

 
Wat je verder nog wilt toevoegen. Niets 

 
 



 

 

 

Nieuw bloed………………………(2) 
  
Je naam Edwin van Haperen 

 
Je leeftijd 20 jaar 

 
Wanneer ben je begonnen 
bij REL?  
25 augustus was voor mij de 

eerste training. We waren 
toen maar met 5 mensen 
aanwezig.  

 
Had je voordat je bij REL 
begon al eerder rugby 
gespeeld?  
Nee. Heb nog nooit rugby 
gespeeld!  

 

Door wie of wat ben je 
gaan rugbyen?  
Door Daan Borsje & Bram van der Ven die hebben mij gemotiveerd om rugby 
te gaan spelen. Daan en Bram zijn goede vrienden van mij. 

 
In welke categorie/team speel je?  

Ik speel in het tweede team van REL 
 

Op welke positie speel je?  
Op dit moment heb ik al een aantal wedstrijden mogen spelen op de wing 

 
Wie is je trainer?  
Paul en Frank zijn de trainers. 

 
Wat doe je nu voor werk/ welke studie volgt je?  
Ben nu nog lerende voor Bouwkunde op het MBO te Bergen op Zoom, en in 
mijn vrij uren werk ik in een auto banden groothandel het laden en lossen van 
vrachtwagens.  

 

Heb je een relatie?  

Nee 
 

Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan? 
Sporten die ik deed voordat ik kwam rugbyen, wedstrijd zwemmen, waterpolo, 
hardlopen, wielrennen (nog steeds), hockey, fitnessen.  



 

 

 
Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken? 
Ja, als ik in de gelegenheid ben ga ik kijken! 
 
Welke wedstrijd heb je gezien? 

De wedstrijden die tot heden al gespeeld zijn op eigen terrein  
 

Heb je het naar je zin bij REL?  
Het bevalt me goed bij REL ik word lekker welkom geheten en ze zijn 
enthousiast over nieuwe spelers.  

 
Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL?  

Ik hoef niet iets te wijzigen bij REL ik vind het allemaal prima zoals het nu 
gaat! Hooguit het 2e team wat meer apart trainen dat we elkaar beter leren 
kennen op spel gebied en persoonlijk gebied.  

 

 
 

Lunchen, Dineren, Tapas en 

gezellig borrelen. 

 
 
 



 

 

 

OUDE  BALLEN……………………. 
 
De  clubavond 1e dinsdag van de maand 
 
De 1e dinsdagavond van de maand wordt reeds enige tijd bezocht door Jut,  Jul 
en andere gelijkgestemde lieden, die menen, dat zij door hun aanwezigheid  
het gezelligheidspeil weer op niveau brengen en met hun gesprekken over het 

spelletje de nog aanwezige rugbyers iets kunnen leren. 
 

Jut,  Jul etc. hebben daar natuurlijk groot gelijk in en mogen  misschien wel 
worden tegengesproken door  andere aanwezigen, maar lijfelijk geweld dient 
achterwege  te blijven, zelfs als de onzin, die ze uitkramen tot rook uit de oren 
leidt. 

Dergelijke oudjes floreren n.l.  het beste als zij menen, dat zij serieus genomen 
worden. 
Ook hun mening over de club moet op dezelfde manier worden behandeld. 
Eigenlijk is er dus niets nieuws onder de zon, want deze methodiek wordt reeds 
decennia toegepast. 
 

Maar nu het belangrijkste!! Nu hebben Jut, Jul en consorten geklaagd, dat  

er onvoldoende toestroom is van de oude clubleden, want  zij zijn bang, dat zij 
dan  wellicht als het zo doorgaat zelf bier moeten gaan kopen en dat mag 
natuurlijk nooit de bedoeling zijn.  
 
DUS ALLE LEDEN VAN 35 JAAR EN OUDER  WORDEN OPGEROEPEN OM 
DE 1e DINSDAGAVOND OP DE CLUB TE VERSCHIJNEN OM DEEL TE 
NEMEN AAN o.a.  NUTTIGE GESPREKKEN!  

 
Neem het risico om niet voor vol meer te worden aangezien. 

 
(Jut of jul, jullie mogen kiezen) 
Govert Handstede 
 

 
 

TE KOOP………….. 
 
Rugbyschoenen merk ADIDAS 
Maat 42 

ZGAN 
Prijs € 25  
Tel. 0650292183



 

 

 
 

 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

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

 



 

 

 

Van de trainer………………………. 
  
Well it is the day after our win against Sparta...my head hurts, my throat hurts 
from singing and I feel a bit fragile (and my knee really hurts - it seems I came 
down from Sunshine Mountain a little hard), but it hurts so good. I am 
incredibly proud of Alex and his team for the performance they put in 
yesterday. Defence wins games of rugby and the REL defence was first class 

yesterday. The tackling in the final ten minutes when we played with just 13 
men was courageous and many times we actually knocked Sparta backwards 

with our determined defence. I have been a 1st grade coach at a number of 
clubs stretching back 13 years, and maybe time will give this assessment more 
perspective, but at this juncture I cannot recall coaching a team that defended 
with the spirit of the REL 1sts against Sparta on 15 November 2009. 

  
There is an old saying in rugby that "you play like you train" and this was very 
evident in the week leading into the Sparta fixture. I think every player would 
realise that the the win against Sparta was a long way from a perfect 
performance, but it demonstrates that the things that you work hard on at 
training flows into the way a team performs. We have worked hard at our 

"guard defence" and we were like a fortress in tight yesterday. Dave, in 

particular, has been working hard on "line speed" and defensive work-ethic 
which also resinated in our win. I would suspect that it would have been a long 
time since REL has held another team try-less in Ereklasse. 
  
But one win does not make a season and we need to pick through both the 
good and bad of yesterday's win and build for our next games against 
Castricum and „t Gooi. Yesterday will not mean a lot if it does not become the 

launchpad for the rest of our season. I am determined, as is Alex, for us to 
keep the quality in our training and match performances and have all teams in 

the Ereklasse not think that a trip to Etten-Leur is going to be an easy one. 
  
I am regularly asked if I am enjoying myself at REL. I can say that it has been 
a wonderful experience for me and I have enjoyed every moment (well maybe 

not all of those moments when I am a frustrated rugby coach on the 
sideline). We have really appreciated the social side of the club and I think I 
speak for the Aussies when I say that we have felt welcome and a part REL 
from day one. We enjoyed staging the Aussie Barbeque beside our pond a 
couple of weeks ago and we look forward to doing something in the lead up to 
Christmas. 
  

I have been asked to provide some explanation of the nicknames of the 
Aussies...so I guess I will start with my own. I have been known as "Mess" 
since I was about 12 years old. I played hooker (even way back then) and the 
nickname came about because I always had the dirtiest jersey after the game  



 

 

and one of my mates (a back) asked after one match "Why are you always 
such a mess?" and the name stuck. You could be forgiven for thinking it had 
something to do with what I turn into after 15 Jupilers...especially after 
yesterday's victory. 
  

Wayne's nickname "Meggs" is from when he was a boy too, due to his striking 
resemblance to 
"Ginger 
Meggs", a well 
known cartoon 

character from 
Down Under.  

 
 
 
 
 

 
While we are on cartoon characters ... Dave's nickname of 

Bam-Bam is obviously from the Flintstones. Dave's  
 

nickname is a little more recent and relates to his ability to 
break things - Dave is too strong for his own good 
sometimes...just look at our washing machine. Needless to 
say that when Dave's girlfriend Brydie came to visit she 

got christened as "Pebbles". 
  
The nickname of Scotty and Amy will not need much 
explanation - the Tokkies. In Australia they would be 
known as "bogans" or "bevans", but the name "Tokkie" suits them 
perfectly...try sitting near them when they eat. 

  

Matty "Gus" Wieland is the latest addition to our house. 
"Gus" relates to Matt's resemblance to a TV personality 
in Australia named (you guessed it) Gus. If you search 
"An Aussie Goes Bolly" on youtube the first video will 
explain everything. There's a picture attached. 
  
Anyway, I might go see if I am up to eating now, so 

until the next edition goodbye and I look forward 
to seeing you around the club. 

  
 

 
Cheers, Paul Davey 



 

 

 

Young blood…………………………..(3) 
  
Name?  
Wayne Wilson 
 
Age?  
30 

  
Since when do you play for REL?  

20 september 2009 

 
Have you ever played rugby before 

playing for REL?  
Yes, Wynnum Bugs Australia 
  
Who or what made you play rugby? 
It was the main sport at school  

 
What category or team do you play in?  

REL 1e team  
 
What position do you play?  
Nr 6 – 7 – 8 and 12. Left right OOT  

 
Who is your trainer/coach? 
Paul Davey 
 
What kind of job do you have or what education do you follow? 
IT (computers) 

 

Are you engaged in a romantic relationship? No 
  
Have you, before playing rugby, played any other sport? 
Yes, golf, volleyball and tennis. 
 
Do you enjoy playing for REL?  
Yes 

 
 

 



 

 

 

REL ballen……………… 
 

 
 
 

 

TB-toernooi 17 oktober………………  
 

Afgelopen 17 oktober was het dan zover, het eerste najaars TB-toernooi bij 
REL. De weersvooruitzichten waren de hele week al gunstig voor het weekend, 
het zonnetje scheen zelfs. Dat kon dus al niet meer stuk…. Nadat alle 
voorbereidingen getroffen waren (de lijnen op het veld, de koffie klaar, de 
broodjes gesmeerd, de vlag gehesen, etc…) en de Rolling Stones uit de 
speakers “ kletterden”, druppelden de eerste teams binnen. Jan en Corné 
hadden inmiddels plaats genomen op de DEBA-truck om alles in goede banen 

te gaan leiden. De scheidsrechters (Sjoerd, Grari, Gerard, Arthur) werden 
geïnstrueerd en ingedeeld waarna om 11:00 de eerste wedstrijden konden 
beginnen. Alle clubs bij elkaar opgeteld  waren er ongeveer 200 turfjes en 
benjamins op ons veld aan het ballen, tel hierbij nog alle begeleiding en opa‟s,  



 

 

 
oma‟s neefjes, tantes, buren etc… op die massaal de helden van morgen 
komen aanmoedigen en het is dan een drukke boel op 1 rugbyveld.  
Ondertussen hebben de dames achter de bar en in de keuken er voor gezorgd 
dat de vele broodjes, koffie en andere koek en zoopie maar bleven komen, 

soms zelfs met een bezetting van 5 of 6 tegelijk om de “ storm” weg te 
werken. Joke, Jolanda, Petra, Gemma, Charlotte, Hester, Sonja en Claudia 
hebben er voor gezorgd dat de bar op rolletjes liep! Dank hiervoor dames…….  
 
Afijn, dat wat betreft de randzaken, want het gaat tenslotte om de prestaties 

van onze kleine grote helden.  
 

De turven werden gecoached door Tom, en hoe!!! De ene try na de andere 
werd gemaakt en de tackles vlogen je om de oren.  
 

 
 
Bij de benjamins was Matthijs de coach,  hier was de inzet en acties al even 
indrukwekkend! De coaches hebben een uitstekende prestatie geleverd met 
hun ploegen, de spelers waren na afloop volledig versleten wat aangeeft dat er 

meer niet in zat. 



 

 

 
 

 
 
De uitslag: 
 
Turven :  1: Dukes 1 
  2:REL 
  3:BSN 

 
Benjamins: 1:BSN 1 

  2:BSN 2 
  3:Dukes 
 
 

Al met al een geslaagde dag. Hierbij wil ik een ieder die een handje (of 2) heeft 
toegestoken in welke vorm dan ook hartelijk bedanken voor jullie inzet en 
enthousiasme!!! Mede dankzij jullie kunnen we als club een toernooi als dit tot 
een groot succes maken!! 
 
Tot een volgende keer!!!! 

 

Wanne en Thierry. 

 
 



 

 

 

Nieuw bloed…………………………(4) 
 
Hello mijn naam is Quinten Sliep. Ik ben 8 jaar 
oud en train met de turfjes vanaf april 2009. De 
meeste van mijn vriendjes zitten op voetbal, 

maar dat zag ik toch niet echt zitten. Omdat ik 
ook Amerikaans ben vond ik altijd Amerikaans 
voetbal erg boeiend. Ik ben een keer uit nieuws-
gierigheid komen kijken naar een training en 

wilde de volgende keer gelijk meedoen. Ik vond 
het hartstikke leuk en voelde me meteen thuis 
tussen al die leuke jongens / 

meisjes en niet te vergeten de geweldige 
enthousiaste trainer. Ik heb tot nu toe nog  niet 
mee gedaan met een tournooi omdat ik het 
gevoel heb dat ik nog net te weinig van de sport 
ken, en ben misschien een beetje een perfectionist en wil altijd gelijk het beste 
kunnen doen....... maar zojuist heb ik een gesprek gehad met Jochem, en hij 

heeft mij helemaal gerustgesteld dat je niet de allerbeste hoeft te zijn als je 

maar lol hebt, en met dit soort advies van dat soort leuke "teammates" kan het 
alleen nog leuker worden.......Ik ben blij met mijn keuze voor REL en hoop dat 
ik genoeg van de sport rugby leer om mij helemaal erin te kunnen vinden. 
 
Groetjes, 
Quinten Sliep 

Lid turfjes 
 
 
 

 

Scrumpie digitaal………… 
 

Het Scrumpie dat nu in een papieren versie voor u 
ligt, is ook op onze website te bekijken. 
De foto‟s zijn dan in kleur weergegeven. Bezoek 
onze website www.rugbyclubettenleur.nl 

 

 
 

 

http://www.rugbyclubettenleur.nl/


 

 

 
Moraal………. 

De kinderen van een basisschool krijgen les over moraal.  

 
Ze krijgen als opdracht thuis aan hun ouders te vragen een verhaal te vertellen 
waaraan een moraal hangt. Wanneer ze terug in de klas komen, mogen ze dat 

verhaal vertellen.  
 

Mieke vertelt:  
"Mijn ouders zijn kippenboeren, ze hebben een legbatterij. Op een dag hadden 
ze in de auto een mand eieren staan. Ze reden over een grote bobbel in de 
weg, waardoor de eieren braken".  

De moraal luidt: "Wees zeer voorzichtig met fragiele voorwerpen".  
 
Elsje vertelt:  
"Mijn ouders hebben ook een kippenboerderij, maar zij kweken kuikentjes. Op 
een dag hadden ze wel twintig eitjes. Ze verwachtten dus ook twintig 
kuikentjes. Ze verzorgden de eitjes heel goed, maar er zijn er maar vijftien van 

uitgekomen".  

De moraal luidt: "Tel je kuikentjes pas als ze uitkomen".  
 
Dan vraagt de juf aan Ellen:  
"En hebben jouw ouders ook een verhaal verteld?"  
"Ja", antwoordt Ellen, mijn papa heeft ons verteld over zijn zus; Tante Annie.  
 
Onze tante Annie woont in Amerika en is daar bij het leger. Ze is piloot bij de 

luchtmacht en heeft meegevochten in Irak. Op een dag werd haar vliegtuig 
geraakt en moest ze springen. Het enige dat ze bij zich had was een fles 
whisky, een machinegeweer en een zakmes.  

 
Terwijl ze aan haar parachute bengelde, dronk ze de fles whisky leeg, dan was 
ze die alvast kwijt.  

Toen ze beneden kwam, werd ze omsingeld door wel zeventig Irakezen. Ze 
pakte haar machinegeweer en schoot er vijftig van neer, toen waren haar 
kogels op.  
Met haar zakmes kon ze er nog vijftien doden, toen brak het mes af.  
 
De vijf laatste heeft ze met haar blote handen gedood.  
 

De juf kijkt Ellen ontdaan aan en vraagt na enige stilte: "En heeft je papa je 
ook een moraal bij dat verhaal verteld?"  
Ellen antwoordt: "Jazeker, je kunt beter uit de buurt van tante Annie blijven als 
ze gezopen heeft. 



 

 

 

Paastoernooi 2010……………. 
 
Aan het einde van het seizoen 2008-2009 zijn alle wedstrijd secretarissen van 
Nederland en de tour agents in het binnen en buitenland geïnformeerd over 
onze wedstrijddagen bij REL. Dit zijn: 

27-03-2010: Het 3de Pré Paastoernooi voor turven (U9) & benjamins (U11). 
03-04-2010: Het 15de Paas Rugby Toernooi voor junioren (U17). 
04-04-2010: Het 37ste Paas Rugby Toernooi voor Senioren. 
Inmiddels is het eerste jeugdtoernooi met succes afgesloten. 

 
Voor het Paasweekend zijn de eerste 2 aanmeldingen voor het U17 toernooi 
reeds binnen. Uit het verleden blijkt dat eind januari de definitieve 

bevestigingen voor deelname aan het Paastoernooi binnen vallen. 
De komende periode zullen de herinneringen aan het toernooi opnieuw 
verzonden worden en in december zullen de clubs telefonisch benaderd 
worden. 
 
Zoals jullie in 

de convocatie 

hebben kunnen 
lezen, zijn wij 
voor deze 
toernooi dagen 
op zoek naar 
vrijwilligers 

met een EHBO- 
diploma. Heb 
je je  
EHBO-  

 
diploma en wil 
je de club 

steunen, laat 
een berichtje na op w.wevers@casema.nl. 
 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende de 
toernooidagen bij REL. 
 

Met vriendelijke groet,  

Wanne Wevers 

mailto:w.wevers@casema.nl


 

 

 
 

 

 
 

Sol-Art – Markt 52 – 4875 CG – Etten-Leur 
Tel 076-5022830 – fax 076 – 5038652 

e-mail info@sol-art.nl - website www.sol-art.nl 

 
 
 

 

 
 

 
 

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


 

 

 

Junioren 26 september…………. 
 

 
 
 

 

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 

 
 



 

 

 

Uitgave volgende Scrumpies…………… 
 
   Uitgave  Deadline 
December 2009 24/12   20/12 
 
April 2010  16/4   12/4 
 

Noteer deze data svp in uw agenda, kalender of schrijf het op de muur van de 
keuken. Stuur uw kopij op tijd in!! 

 
 

Mexicaanse Griep 
 
heey lieve schat, 
ik heb je bijna te pakken 
en als ik je heb. 
laat ik je voorlopig niet meer gaan. 

ik zal je eerst een paar dagen plagen, 

maar ik weet zeker dat ik je daarna in bed krijg. 
ik zal ervoor zorgen dat je een paar hete nachten beleefd waar in je zweet als 
nooit te voren. 
 
groetjes  

de Mexicaanse griep 

 
 

Grote Clubactie 2009 

 

Een klein twintig REL-jeugdleden hebben zich weer 

geweldig ingespannen om zoveel mogelijk loten 
aan de man te brengen, tijdens de Grote Clubactie 
2009. Doordat zij door weer en wind hun wijk in 
trokken, kan onze club weer een kleine €1000,= bijschrijven op haar 
bankrekening.  
Max van Haaren had wederom de meeste loten verkocht, namelijk 80 stuks. 
Daan Leendertz kwam als tweede beste uit de bus (45 loten) op de voet 

gevolgd door Bart Jongeneelen met 33 loten. 
Hierbij bedanken we namens alle leden van REL alle lotenverkopers voor hun 

inspanningen



 

 

 
Rik…………………………, 
 

The days get shorter 
Our hearts grows stronger 
With just the memory of you 
In our rugby hearts you will be 

always there 
But never able to touch you 
Sad are our hearts who love you 
Silent tears that fall 
Playing our matches without you 
Is the hardest part of all  
 

Your rugby mates 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
Nieuw bloed …………………….(5) 
  
Je naam   

Robbert van den Nobelen 
  
Je leeftijd 17 
  
Wanneer ben je 

begonnen bij REL?   

Vorig jaar augustus 
  
Had je voordat je bij 
REL begon al eerder 
rugby gespeeld? Nee 
 
Door wie of wat ben je 

gaan rugbyen?  
Mijn controleur speelt bij de Dukes en heeft mij een beetje gepusht en is ook al 
een paar keer wezen kijken 

 
In welke categorie/team speel je? Junioren 
  
Op welke positie speel je? Nr 3 Prop 

  
Wie is je trainer? René Sakko 
  
Wat doe je nu voor werk/ welke studie volgt je?  
Ik werk bij lunchroom “de Uitdaging” in Ulvenhout 
  

Heb je een relatie? Nee 
  
Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan? Judo 
 
Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken? Ja vaak 
 
Welke wedstrijd heb je gezien? De meeste thuiswedstrijden 

  
Heb je het naar je zin bij REL? jazeker 
  

Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL? Niks 
  
Wat je verder nog wilt toevoegen. Niet dat ik weet 
 



 

 

 

Sponsoring? Wie, Wat, Waar en Hoe? 
 
Door omstandigheden heb ik in het vorige Scrumpie geen stukje kunnen 
plaatsen. Nu ik weer een stukje type voor ons club blad denk ik bij mijn zelf: 
“Waarom heeft er in het vorige Scrumpie nu niets gestaan?”. Ja ... prioriteiten 

stellen in je spaarzame vrije tijd in combinatie met je gezinsleven, werk en 
sport.  
Nu dan toch een stukje van de sponsoring. Even snel de film terughalen:  
Gezien de Algemene Leden Vergadering van eind vorig seizoen en de plannen 

van de REL is er een begroting ter tafel gekomen waaruit blijkt dat er veel 
centjes in de kas van REL moeten komen om de begroting van REL te halen. 
Dit zal moeten komen uit een grotere omzet (meer wedstrijden / 

evenementen) en een goede sponsorafdeling.  
Ofwel: Veel werk aan de winkel voor de sponsorafdeling! 
 
Begin dit seizoen zijn er nagenoeg geen nieuwe sponsoren bijgekomen. Dit 
heeft te maken de mindere tijd die ik er in gestoken heb het laatste half jaar. 
Dit is niet goed te praten maar wel een feit. 

Via deze weg wil ik hierbij ook een oproep doen aan de leden en vrienden van 

REL: “Wie wilt er samen met mij meer energie in de sponsoring voor REL 
stoppen?”. Ik hoor graag van jullie. 
 
Het moge duidelijk zijn dat alle suggesties inzake sponsoring welkom zijn. Wil 
je een opmerking maken waar wij als club iets mee moeten doen, hoor ik dat 
ook graag. 

 
Met vriendelijke groet,  
Wanne Wevers.  
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

Opzeggen / wijzigen lidmaatschap 
 

Het eventueel opzeggen van het lidmaatschap van 
REL of het wijzigen daarvan kan uitsluitend 
schriftelijk via e-mail naar de ledenadministratie 

penningmeester@rugbyclubettenleur.nl. Dus niet 
via de trainers, begeleiders of andere leden. 
Hiermee voorkomen we onduidelijkheden en 
onnodige betalingsverzoeken. 
Wijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap 
van REL moeten vóór 1 juni 2010 worden gemeld. 
Worden wijzigingen of opzeggingen na 1 juni 2010 

gemeld dan ontvangt u een contributiefactuur voor 
een volledig seizoen. 
 
Zijn er gedurende het seizoen wijzigingen in 
adressen, telefoonnummers of  
e-mailadressen dan deze svp ook uitsluitend 
doorgeven via het emailadres 
penningmeester@rugbyclubettenleur.nl. 
Wijzigingen worden dan meteen verwerkt en alle 
bestuursleden, begeleiders en trainers beschikken 
dan altijd meteen over de juiste gegevens. 
 
René Pijnenburg 

Penningmeester en ledenadministratie 
 

  

mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl
mailto:penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

Collectieve ongevallenverzekering NRB 
 
De Nederlandse Rugbybond heeft voor de bij haar aangesloten leden een 
beperkte ongevallenverzekering afgesloten. De informatie hierover kun je 
vinden op de website van de NRB. Hieronder de rechtstreekse link 

 
http://www.rugby.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Ite
mid=248 

 
 

 

 

 

 
Korte Brugstraat 14 - 4871 XS Etten-Leur 

Tel. (076) 501 65 09 
 

 

http://www.rugby.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=248
http://www.rugby.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=248


 

 

 

Ballenjongens / meiden gevraagd…. 
 

Dit is een oproep aan alle REL-leden in de leeftijd 
van 11 tot 15 jaar! 
REL heeft geregeld dat 
tijdens de wedstrijd van 

Nederland tegen Malta op 
17 april 2010 in Amsterdam 

de ballenjongens / meiden van 
REL zijn. 

 
Je mag dan met de spelers, waaronder uiteraard 

Rik Roovers, het veld oplopen en tijdens de 
volksliederen sta je voor de scheidsrechter en 
linesmen. 
 
Tijdens de wedstrijd moet je zorgen dat de bal 
steeds snel beschikbaar is voor de spelers. 
Na afloop krijg je een presentje, verdere 

instructies volgen later. 
 
De bedoeling is dat je je opgeeft bij Thierry, als er 
meer kinderen zich aanmelden dan er nodig zijn, 
dan gaan we loten. 
 
Dit is een unieke kans, meld je dus snel aan!! 

 
 



 

 

 

Mini’s toernooi  23 oktober……….. 
 
Afgelopen vrijdag 23 oktober waren we gastheer van de Forest School uit 
Reading. Zij kwamen met een 35-tal spelertjes met de leeftijd van maximaal 
12 jaar. Een ideale tegenstander voor onze mini‟s dus om zich “internationaal” 
te meten met leeftijdgenootjes.  
Om ca. 18:00 uur kwamen onze gasten aan, onze jongens druppelden ook 

reeds binnen wat er voor zorgde dat ons veld al snel vol stond met mannekes 
welke een beetje aan het ballen waren. Ondertussen was onze kok Jos al een 

maaltijd voor een 60-tal hongerige magen aan het voorbereiden.  
Nadat onze engelse vrienden een beetje bijgekomen waren van de busreis en 
Jos het signaal gaf dat het eten klaar was werden alle mannen naar binnen 
geroepen. De forest-boys werden allemaal de kleedkamer in gestuurd om hun 

kicksen om te ruilen voor hun gympen alvorens ze door de schoolleiding de 
kantine in geleid werden. Het was een fraai gezicht om al die engelse jongens 
netjes en kalm in gelid aan  te zien schuiven, onze jongens hadden iets meer 
“volume” nodig om hun plaats te vinden….    
Met behulp vaneen aantal vrijwilligers werden de stevig gevulde bordjes 
verdeeld  en de bekers gevuld waarna het aanvallen begon. Het moet een 

uitstekend maal geweest zijn want er was maar weinig over op de bordjes en 

deze waren toch “ seniorwaardig” gevuld!  
 
Nadat de maagjes goed gevuld waren werd het tijd om de kleedkamers op te 
gaan zoeken en om te kleden. Inmiddels kwamen de teams van Tilburg en 
Breda al binnen druppelen. Ook onze clustermaatjes uit Boxtel waren inmiddels 
gearriveerd.  
De wedstrijden konden dus beginnen.  

 
De eerste wedstrijd tussen REL en Forest school werd op een volledig veld 

gespeeld, dat viel in het begin nog wel wat tegen voor de mannen maar na de 
eerste helft te moeten wennen kwamen  ze de tweede helft sterk terug en 
maakten onze jongens het de engelsen nog knap lastig. Tot een try kwam het 
net niet maar de hatelijke 0 werd door Jens (dacht ik ) met een fraaie kick van 

het bord geveegd. Hulde voor onze jongens voor de inzet en mentaliteit!! 
 
De wedstrijden tussen Breda, Tilburg  en REL waren zoals de derby‟s horen te 
zijn; scherp maar sportief. De wedstrijden tussen resp. Breda en Tilburg tegen 
de Engelsen was zoals verwacht een walk-over van de Engelsen… maar met 
een aantal goede acties van Breda- en Tilburg-zijde. Inmiddels werd bekend 
dat dit engelse  team van Forest school al een aantal jaren bij de beste 4 

schoolteams in Engeland meedraait!!! Dat maakt de prestaties nog wat mooier! 
 
Na de wedstrijden  waren er nog een paar lovende woorden van onze voorzitter 
voor de gasten warbij de welbekende stropdassen en REL-plaque werd  



 

 

 
overhandigd. Forest school beantwoorde dit met het uitroepen van de speler 
van het toernooi welke volgens hun de meeste indruk had gemaakt. Damian 
mocht het applaus behorend bij deze titel (en nog wat kado‟s) in ontvangst 
nemen. Ook had de leiding nog een kleinigheid voor de speler met de meest 

“opvallende” try, Jens mocht zich voor zijn laatste try (en dan voornamelijk de 
bijbehorende rush naar de lijn)  hiervoor melden. 
 
Na nog wat napraten was het tijd voor onze engelse vrienden om te 
vertrekken, al hadden ze graag nog wat langer gebleven.  

Al met al een prima avond en een mooie herinnering voor de boys. 
 

Hierbij wil ik iedereen (Mels, Corné, Frans, Frank, Sonja) bedanken die 
meegeholpen heeft met de voorbereidingen en uitvoeringen maar met name 
Jos voor het koken, ook Sjoerd en Arthur wil ik hierbij bedanken voor het 
uitstekend scheidsrechteren!!!  
 
Allemaal bedankt en tot een volgende keer!!! 
 

Thierry 
 

 
 
 

 
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.autobedrijfknobel.nl/


 

 

 

 

 
 

Bagijn Tools – Minervum 7219 – 4817 ZJ – Breda 

Tel 076-5143399 – fax 076 5209953 

e-mail bagijntools@planet.nl 
 

 
 

Jeugdcommissie…………. 
 
Hallo allemaal! 
  
Bij deze laten we jullie weten dat er een jeugdcommissie is!  

  
Hierbij de namen van de jeugdcommissie: 
  
Mark Bagijn, vader van Enzo (junior). 
Charlotte Taylor, moeder van Luke (benjamin) en Rik (turf). 

Nicole van den Bruele, moeder van Max (turf). 

Corné Jongeneelen, vader van Bart (turf). 
Thierry Bayle, vader van Joel (benjamin) en besturslid jeugd. 
  
Heb je iets voor de jeugdcommissie? Laat het dan weten op onderstaand 
adres: 
   
jeugd@rugbyclubettenleur.nl  

 

mailto:jeugd@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 
 

Nieuw bloed………….…….(6) 
  
Je naam JOEP van Haperen 
  
Je leeftijd 8 jaar 
  

Wanneer ben je begonnen bij REL?  Een paar 
weken voor de zomer vakantie 

  
Had je voordat je bij REL begon al eerder 
rugby gespeeld?  Nee 
  

Door wie of wat ben je gaan rugbyen?  Grote 
broer Wouter zat er op, en vrienden Luke en Rick 
zaten er op, en ik vind het een stoere sport. 
  
In welke categorie/team speel je?  Bij de 
TURVEN 

  

Op welke positie speel je? Overal 
  
Wie is je trainer? Tommy 
  
Wat doe je nu voor werk/ welke studie volgt je?   
Ik zit in groep 4  van de Toverlaars 
  

Heb je een relatie? Nee 
  

Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan? 
Atletiek 
 
Ga je wel eens naar de wedstrijden van REL 1 kijken? 

Ja heel soms 
 
Welke wedstrijd heb je gezien? Weet ik niet meer 
  
Heb je het naar je zin bij REL? Ja beetje 
 
Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL?  

Ik wil warmere douches 
 
 
 



 

 

 

Activiteitencommissie………… 
 
Afgelopen seizoen is er in de club een activiteitencommissie (AC) geboren. Jan 
de Jong, Nick Martens, Jörgen Bond, Mike Stapel, Carlo Nuiten en ik (Wanne 
Wevers) hebben zitting in deze commissie en proberen samen activiteiten te 
regelen op de club. Doel van deze commissie is om in de club “meer” 
activiteiten te organiseren waarbij het bestuur minder belast wordt. Ofwel: Met 

de AC- leden zal er gebrainstormd worden over de club, wat er geregeld moet 
worden en op welke manier wij als club de activiteiten tot een succes kunnen 

maken. 
Na een aantal besprekingen willen wij graag onderstaande data aan jullie 
kenbaar maken en om alvast in jullie agenda vast te leggen: 
 

REL Kerstdiner: vrijdag 18 december 2009 
 
Nieuwjaars receptie en Oud tegen Jong: 03 januari 2010. 
 
REL Feest: vrijdag 29 januari 2010.  
Thema is nog niet bekend, suggesties zijn welkom!! 

 

Trip 2010: weekend van 8 & 9 mei 2010.  
Definitieve bestemming wordt zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt.  
 
Paasweekend: 02, 03 en 04 april 2010. 
Veel rugbyvrienden uit binnen- en buitenland over de vloer! 
 
Nieuws en nieuwtje voor bovenstaande activiteiten volgen. 

 
Met vriendelijke groet,  

De activiteitencommissie. 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

Hier had uw advertentie kunnen 
staan!! 

 

Een hele pagina € 80 per seizoen 
Een halve pagina € 40 per seizoen 

Het Scrumpie verschijnt minimaal 4x per seizoen 

 
Interesse??: W.Wevers@casema.nl of 

Penningmeester@rugbyclubettenleur.nl 
 

mailto:W.Wevers@casema.nl
mailto:Penningmeester@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

 
 

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 

 
 

Contributiemeter……………… 

 
Wie de schoen past…………… 

 

Contributiemeter seizoen 2009-2010

Peildatum: 16-11-2009

Reeds betaald

89%

Nog te betalen

11%

 



 

 

 
REL, een potent clubke…. 
 
 

 



 

 

 

Sponsors wedstrijdballen 2009- 2010…… 
 
De afgelopen 3 thuiswedstrijden waren geen sponsoren die de wedstrijdbal ter 
beschikking hebben gesteld. Hieronder de juiste data met de personen die de  
ballen tot op heden beschikbaar hebben gesteld.  
  

Datum: Wedstrijd: Sponsor: 

zo 15 nov 2009* REL 1 – RC Sparta 1 Rein Nuiten 

zo 29 nov 2009* REL 1 – ‟t Gooi 1  

zo 13 dec 2009* REL 1 – Haagse RC 1  

zo 24 jan 2010 REL 1 – RC the Dukes 1 Arnoud de Rade 

zo 07 febr 2010 REL 1 – AAC Rugby 1  Jan de Jong 

zo 28 febr 2010 REL 1 – Castricumse RC 1  

Za 27 mrt 2010 
Finale Jeugd Pré 
Paastoernooi 

 

za 03 apr 2010 Finale Jeugd Paastoernooi  

zo 04 apr 2010 
Finale Senioren 

Paastoernooi 
 

 
Op de wedstrijd datum met een * aangegeven speelt het 2e team van REL ook 
thuis. 
Zoals je kunt zien zijn niet alle wedstrijdballen voor de competitie wedstrijden 
van R.E.L. 1 vergeven. 

Heeft u interesse of kent u iemand die een wedstrijdbal zou willen sponsoren, 
laat het even weten via w.wevers@casema.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
Wanne Wevers. 

 

Brakkentoernooi  Breda 2009…………….. 
 
Mijn zonen kijken altijd uit naar het Brakkentoernooi vanwege de 

tegenstanders (BSN) en de prijzen. Maar eerst moest er nog gespeeld worden. 
De turven werden ingedeeld bij  Tilburg, Oemoemenoe, Dukes1, en Oost 
combinatie. De eerste pot werd meteen al fanatiek opgelopen en door fanatiek 
jagen op bal en tegenstander kon er al gescoord worden door Luuk. Esra, Ricky 
en Jonas deden ook een duit in het zakje en de eerste wedstrijd werd winnend 

afgesloten met 7-0. Dit was een prima warming-up want de 2e pot was tegen 

concurrent Dukes en die hebben een geheim wapen : de tank. Corné had zijn 
turfjes goed uitgelegd dat als je hem steeds tackelt dat er dan niks aan de  

mailto:w.wevers@casema.nl


 

 

 
hand was, ze gingen vol goede moed het veld in. De eerste helft ging gelijk op 
en was het 2-2. De 2e helft was spannend . Helaas werd er een try van Luuk 
afgekeurd en scoorde Dukes 3-2. Toen zette Bart er een hele snelle sprint in 
van eigen helft en werd pas getackeld op de trylijn  maar scoorde wel de  

gelijkmaker. REL bleef fanatiek doorjagen en Jonas scoorde de winnende try 
:4-3 !  De 3e pot was een soort “galery-play” tegen Oost-Nederland-
combinatie. Door meteen al druk uit te oefenen op de tegenstander hadden ze 
geen schijn van kans. Een zeer enthousiaste Pascal pakte de bal af en scoorde 
en gaf het goede voorbeeld. Max, Joep, Ralf en Esra scoorde ook en eind van 

de wedstrijd was het 12-0 !! De dieseltrein van Corné was goed op dreef want 
ook de 4e pot tegen Oemoemenoe werd overtuigend gewonnen met 7-3. De 

finale was daar en wel tegen British School of Netherlands (Engelse jeugd). Dat 
zou een kraker worden tegen de Engelsen , waar toch tegenop wordt gekeken. 
Mede door weer fanatiek oplopen en goede tackles en trys van Jonas en Luuk 
en Esra werd de finale simpel gewonnen met 8-0 !!! 
Alle turven hebben hun stinkende best gedaan en mooi rugby laten zien. Ga zo 
door !!!  



 

 

 
De mini‟s mochten samen met de Ducks uit Boxtel spelen tegen BSN 2  en 
Octopus. Na een goede voorbereiding onder leiding van Dave werd de eerste  
wedstrijd meteen gedicteerd door REL. Mede door trys van Danny , Damian en 
Joren kwam BSN er niet aan te pas. Zelfs de leiding kon het niet aanzien en 

begon te mopperen in de rust en dat REL het rustiger aan moest doen. 
Desondanks wisten Daan en Nöel nog te scoren en werd er verdiend 
gewonnen. De 2e pot tegen Octopus was bijna een kopie van de eerste en door 
trys van oa. Camiel , Rutger  en Mels werd ook deze partij  winnend afgesloten.  
 

 
 
Ook hier werd de finale gehaald en wel tegen niemand anders dan, jawel ,BSN 
1. En nu bleek het verschil in het voordeel van BSN. Ondanks dat Jens nog 10 
minuten mee mocht doen (net terug uit Schotland) waren ze toch iets sterker 
dan wij en wonnen terecht met 9-1. Toch nog een verdiende 2e plaats 
mannen! Een mooie dag, goed georganiseerd, (heb van horen zeggen, het 

grootste jeugd-toernooi van Nederland)  veel ouders langs de lijn en weer 2 
prijzen voor in de prijzenkast. Kortom beslist de moeite waard om eens naar de 
TBMs te komen kijken !     
Een trotse ouder 



 

 

 

Young blood…………………………(7) 
  
Name? Scot Young 
 
Age? 24 
 
Since when do you play for REL? 

13 september 2009 
 

Have you ever played rugby before playing 
for REL?  
Brisbane, Wynnum, Bugs & Souths, Harlequins 
  

Who or what made you play rugby? 
School and friends 
 
What category or team do you play in?   
REL, 1e team 
 

What position do you play?   

Flanker, inside backs 
 
Who is your trainer/coach?   
Mess 
 
What kind of job do you have or what education do you follow? 
Electrician 

 
Are you engaged in a romantic relationship?   

Yes, with Amy Furler (Aust) 
 
Have you, before playing rugby, played any other sport? 
Yes, Soccer, Volleyball 

 
Do you watch the games of our 1st Team?  
Yes 
 
Do you enjoy playing for REL?  
Yes  
 

Would you like things to be changes at REL?  
 ??????????? 



 

 

 

Beauty contest first row……….. 
 

 
 

Ahmida Grari, Gerard Segers, Mark van Schendel 
 
 

 

REL Kerstdiner …………… 
 
Noteer in uw agenda, REL Kerstdiner op vrijdag 18 december 2009 
 
 

Nieuwjaarsreceptie en Oud tegen Jong……… 
 

Nog een voor uw agenda. Nieuwjaarsreceptie en Oud tegen Jong op zondag 3 
januari 2010 

 
 
 
 



 

 

 
Rel bord- en shirtsponsors………… 

 
Van Leerzem Italiaanse keukens 

Deba Bedrijfswagens 
ETW Breda bv 

Target Standbouw bv 
Aksis 

Accept Development 
Sakko Stucadoors 

Sol-Art 
JP Carcolor 

Bresam Heftrucks 

Soton BV 
Café Corenmaet 

Promises Print en Design 
Café d‟Ouwe Brug 

Joop & Helma 
MSE Etten-Leur 

Verpo 

Schut Flexible Packaging 
Café Hof van Holland 
Luyten Adviesgroep 

STREL 
Verdaasdonk Hoogwerkers 
Café Hotel Het Witte Paard



 

 

 


