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Om te beginnen…………….. 
 

Beste leden,  
Hij ligt weer voor u, de dubbeldikke Kerstuitgave van uw Scrumpie. Naast het 
schitterende Kerstverhaal, weer een stuk van Paul Davey. Ook zien we Josh 
Baldwin weer even terug en heeft de trainer/coach van REL 2 een mooie 

bijdrage geleverd. Een aantal nieuwe leden stellen zich aan u voor en zijn er 
foto‟s van het geslaagde Kerstdiner van afgelopen vrijdag. Een aantal REL 

spelers zijn naar Schotland geweest en doen daarvan verslag en de gloed-
nieuwe tripcommissie geeft u alle informatie over de komende seniorentrip.  
 
Naast veel leesplezier, wens ik u allen fijne Kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en veel plezier in 2010. 

 
René Pijnenburg 
 

Van de veurzitter…………… 
 

Beste Rellers, 
 
Buiten valt de sneeuw met enorme hoeveelheden uit de lucht. Koning Winter 

laat even zijn tanden zien. Fantastisch voor het jonge grut om van ‟s ochtends 
tot het donker wordt buiten te ravotten. Even afspreken met opa en oma welke 
boodschappen er morgen voor ze gehaald moeten worden en iedereen begint 
lekker aan de kerstvakantie. Het kerstdiner is alweer achter de rug. Een prima 
opkomst, gezellig, en  met een mooie afspiegeling van het ledenbestand. Jong, 
oud, spelend en niet spelend. Voor ons was het de eerste keer dat we aanwezig 
waren bij het kerstdiner, maar zeker niet de laatste keer. 

En dan ga je op de zondagmiddag, na de vrijdag van het kerstdiner, achter je 
PC zitten om een stuk(je) te schrijven voor de kersteditie van het Scrumpie. 
Over alles waarover je iets zou willen schrijven heb je voor jezelf in je speech 
al het gras voor de voeten weggemaaid. En het kan niet zo zijn dat je binnen 2 
dagen anders bent gaan denken over bepaalde onderwerpen. Het gaat dus zo 
maar gebeuren dat dit stukje ernstig gaat lijken op wat ik vrijdag te zeggen 
had. 

Wat het afgelopen jaar op mij het meeste indruk heeft gemaakt, is het 
ontvallen van een aantal leden en echtgenotes van leden. Rugby wordt op zo 
een moment van absoluut ondergeschikt belang. Waar een kleine club groot in 
kan zijn werd steevast bewezen door de vele leden welke op gepaste wijze deel 

namen aan het afscheid. Realiteit is dat de niet direct betrokkenen weer 
redelijk snel over gaan tot de orde van de dag. Ik heb voorzichtige signalen op 

de clubavond waargenomen om voor de spelende leden welke ons zijn 
ontvallen, in overleg met de nabestaanden,  een blijvend aandenken in het  



 

 

 
clubhuis in te richten. Opdat ze voor altijd op de club aanwezig blijven. Ik zou 
hier de bedenkers willen vragen om “zou wel aardig zijn” om te zetten in “dat 
gaan we regelen”.  
 

Als ik terugkijk naar het sportgedeelte van dit jaar dan is het een jaar waar we 
in wezen, tot voor een maand terug, niet heel erg veel zijn opgeschoten in de 
ontwikkeling van de sportieve kant van de club. Vorig seizoen heeft ons 1e 
team geen nacompetitie hoeven te spelen. Dit werd ingegeven door de 
beslissing van Eemland dat ze als kampioen  

van de 1e klasse niet wensten te 
promoveren. Het lopende seizoen is 

moeizaam begonnen. Trainer te laat binnen, 
Aussies na aanvang van de competitie pas 
binnen. Of schrijf ik hier iets wat niet waar 
is? En doen we in ieder geval Frank Maas 
hiermee ernstig te kort. Feit is dat er geen 
voorbereiding op het seizoen is geweest. Er 
was een goede trainer, de boilers stonden 

aan en de ballen waren opgepompt. Alleen 
de spelers waren er niet. Natuurlijk zaten we 

dit jaar heel ongunstig in het systeem van de 
vakantiespreiding. Na volgend jaar zitten de 
clubs in het westen in het schuitje waarin wij 
nu als Zuiden zitten. Denken we dat bij deze 

clubs de voorbereiding dan hetzelfde verloopt als bij ons? Nee, natuurlijk niet. 
De laatste maand heb ik een aantal keren het voorrecht gehad om van nabij 
mee te mogen maken hoe ploegen welke bovenin de competitie meedraaien, in 
een wedstrijd tegen REL,  met de schrik vrijkomen. Pas als onze club werkelijk 
wil kiezen voor topsport zal het zo zijn dat we vanaf het eerste competitieduel 
meedoen voor de punten, en dat de tegenstanders zonder overmatig 

zelfvertrouwen afreizen naar REL. Laat het duidelijk zijn dat ik er alle 

vertrouwen in heb dat de huidige ploeg in staat is om zich deze competitie op 
eigen kracht zich te handhaven in de ereklasse. Maar dan moet iedereen wel 
bereid zijn de komende 3 weken zich maximaal in te zetten om te komen 
trainen en daarna nog 2 maanden zich met volle overgave op het afronden van 
de competitie storten. Of zoals Reve ooit een keer als antwoord gaf op de 
vraag hoe het toch kwam dat hij zulke mooie boeken kon schrijven: “Het gaat 
om 10% inspiratie en voor 90% om transpiratie”. 

 
Het tweede team is sinds jaren weer een volledig team. Dat wil zeggen genoeg 

spelers om te spelen en ook nog een ruim aantal aan de zijlijn om op 
aanwijzingen van het coachende koppel de wei in te schieten.  Althans dan toch 
zeker tot vorige week. Ook hier zou een wat bredere groep met regelmaat een 
avondje mogen komen trainen, en eens nadenken of we niet wat al te  



 

 

 
gemakkelijk de beslissing nemen om voor de wedstrijd op zondag af te melden. 
Ook hier mis ik voor het moment de wil om een trapje hoger te gaan. Als we 
als club een stabiele ereklasser willen zijn en blijven, dan geloof ik dat ook hier 
een beslissing genomen moet worden. 

 
Wat ik gedurende het lopende seizoen zeker bespeur is een andere, 
positievere,  sfeer op de club. Mensen spreken weer normaler met elkaar, ook 
als ze het niet  
met elkaar eens zijn. Dit doet mij zeer veel plezier om te zien veranderen. 

Besef steeds met z‟n allen dat we het ook met z‟n allen moeten doen. Het is 
dan bijzonder fijn dat de diverse commissies weer bezet gaan raken en bovenal 

gaan functioneren. De kunst hierin is om met vele mensen allemaal een klein 
beetje te doen. Dan is toch al het werk gedaan, zonder dat er enkele mensen 
zijn met een onredelijk groot pakket aan werkzaamheden. Een van de zeer 
prettige bijkomstigheden is dat we o.a. door de betere sfeer op de club, op dit 
moment een 50% hogere baromzet draaien dan vorig jaar. Het lost zeker nog 
niet alle financiële koppijn op, maar het helpt wel.  
Verder hebben jullie  waarschijnlijk, hetzij in de media, hetzij op de dinsdagen 

aan de bar, e.e.a. meegekregen over het politieke cabaret wat op dit moment 
wordt opgevoerd in Etten-Leur. Het probleem is dat alles, althans in het 

beslissen, aan elkaar is gekoppeld. Onderwijs, wegen en rotondes, cultuur 
(Nobelaer) en sport. We moeten met z‟n allen zien dat we het allemaal voor 
elkaar krijgen, maar dan voor veel minder geld. Als je het dan nog uit het grote 
verband haalt en alleen maar kijkt naar sport, dan hebben we daar ook weer te 

maken met een veelheid aan verenigingen welke allemaal zo hun problemen en 
wensen hebben. Dat gezegd hebbende, kan ik jullie mededelen dat ik het 
allemaal heel erg vervelend vind voor alle andere belangen, maar dat ik vind 

dat het belang van REL in de loop van de jaren 
dermate is geschoffeerd, dat we nu zonder 
blikken of blozen mogen gaan voor 100% 

eigenbelang. Dat hebben we dan dit jaar ook 

steeds gedaan. Officiële status op dit moment 
is dat de gemeente tegen de raad heeft 
gezegd: REL naar de Streek en als ze dat niet 
willen dan kunnen ze naar de klote lopen en 
blijven ze maar lekker doorrommelen met die 
oude zooi die ze nu hebben. Maar zoals jullie 
wellicht zelf al vermoeden,  anders 

geformuleerd. De laatste ontwikkeling is dat er 
gedacht wordt aan het maken van een locatie 

aan de Lage Vaartkant. Dit is helemaal aan het 
einde van de Lage Vaartkant, zeg maar voor het gemak tegenover de Praxis en 
Boerenbond. Grote voordeel welke stromingen binnen de politiek aan deze 
variant zien is dat er door samen te werken met de handbal en het ROC, een  



 

 

 
aantal delen van de accommodaties door meerdere partijen gebruikt kunnen 
worden. Wij gaan op de BALV van 6 januari 2010  de verschillende locaties aan 
jullie voorleggen. Wat is de status van “REL naar de Streek”, wat betekent 
concreet “REL zoekt het maar uit” en wat is er te melden over “De Lage 

Vaartkant”. We hopen dat jullie massaal komen op 6 Januari. Het wordt steeds 
duidelijker dat er door de politiek spijkers met koppen geslagen gaan worden. 
Voor mezelf denk ik wel te weten wat we als bestuur moeten doen, maar daar 
gaat het niet om. Jullie, wij met z‟n allen, moeten ons prettig gaan voelen met 
de nieuwe accommodatie. Dan is het niet meer dan normaal dat we jullie voor 

110% bijpraten en peilen hoe we ons als bestuur moeten opstellen in de 
komende onderhandelingen. 

 
Naar de organisatorische kant van de club spreek ik voor volgend jaar de wens 
uit om onszelf, verenigingsbreed,  meer bewust te laten zijn van wat het 
ereklasse-schap inhoudt. Dat we snel zicht krijgen op een accommodatie 
waarmee de club tot in lengte van jaren goed mee voorruit kan en het boekjaar 
met zwarte cijfers te kunnen afsluiten.  
Maar wat belangrijker is dan dat, zijn de mensen die de club maken. Ik wil dan 

ook alle mensen welke gevraagd en/of ongevraagd de club helpen oprecht 
bedanken. Spelers, af en toe spelers, ex spelers, overige leden van het 

bestuur, leden van de commissies, begeleiding van de jeugd, trainers, trainers 
van de jeugd, lijnentrekkers, mensen welke gevraagd en soms ook ongevraagd 
een bardienst draaien, mensen welke de club financieel steunen en iedereen 
welke ik mogelijk ben vergeten. 

Ik zie jullie graag op 3 Januari 2010 tijdens Jong tegen Oud. Aansluitend de, 
helemaal niet vervelende,  plichtplegingen welke bij Nieuwjaar horen. En laten 
we er dan vooral ook maar gelijk eentje op het volgende jaar drinken.  
 
Ik wens jullie, en jullie dierbaren,  allen fijne Kerstdagen en een heel gezond, 
gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. 

 

Mels Teunissen, Voorzitter 

 



 

 

 
VRIENDEN VAN 2 IN DE SCHATKAMER VAN 
JAN, JURRE & JOKE…………… 
 
Op zondag 25 Oktober waren de vrienden van 2 te gast in de schatkamer van  
Jan, Jurre & Joke de Jong te Oudenbosch voor een overheerlijk Brabants 

teamontbijt. 
 
Vanaf 10.00 uur kwamen de vrienden binnen druppelen in het rugbymuseum 

van Jan waar  
zij zich konden verbazen over de vele manieren waarop rugby in de loop der 
jaren op allerlei voorwerpen en attributen is gebruikt om de sport te promoten. 
Eenmaal van onze eerste verbazing bekomen stond gastheer Jan de Jong ons 

graag te woord met anekdotes en verhalen over de herkomst en omvang van 
zijn verzameling, opgebouwd uit rugbyartikelen uit alle landen ter wereld. 
 
Door zijn verzamelwoede op rugbygebied heeft Jan inmiddels landelijke 
bekendheid vergaard en werd hij al meermaals geïnterviewd door vaderlandse 
rugbybladen. Recentelijk kreeg Jan bezoek van een ereklasse team 

voorafgaand aan hun wedstrijd tegen REL1. Geïnspireerd door al het moois dat  
in deze rugby schatkamer ten toon staat, hangt en ligt gespreid speelde de 
tegenstander vervolgens ‟s middags de sterren van de hemel. 
De vrienden van 2 meenden dit goede voorbeeld te moeten volgen en 
verzochten hun teammakker eveneens te gast te mogen zijn in deze zeer 
bijzondere schatkamer om van al dit rugbymoois te mogen genieten onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

Ter plaatse werden de vrienden van 2 verrast door hun gastheer en gastvrouw 
met een sfeervol gedekte en overdadig gevulde dis voor een overweldigend 
Brabants teamontbijt. 

 
Warme broodjes, gekookte eieren, tomaatjes, vleeswaren, kaasjes, koffie, 
thee, vers sapje, melk en als klapper vers gebakken bloedworst met appeltjes 
deden al snel het water uit de monden lopen van de vrienden. 

 
 
De vrienden hebben zich al dit lekkers goed laten smaken en nadat eenieder 
zich een lekker bordje had gehaald werd gezamenlijk het teamontbijt 
aangevangen, rijkelijk voorzien van koffie, thee en sapje door onze gastvrouw. 
Na een gemoedelijk samenzijn werd overgegaan tot de orde van de dag en 

werd gezamenlijk het vizier scherp gesteld voor de wedstrijd, later op de dag 

op het eigen terrein, tegen Dukes 3. 
Naar alle waarschijnlijkheid was het de overheerlijke bloedworst met de 
gebakken appel-schijfjes die de vrienden deze dag tot grootse daden heeft  



 

 

 
doen stuwen, want ‟s middags werd met degelijk, teamwerk en bij vlagen goed 
rugby  met 22 – 7 gewonnen . 
Doordat de vrienden met een goed gevuld buikje de wedstrijd waren begonnen 
bleek er zelfs een degelijke bodem te zijn gelegd om er een geweldige 3e helft 

achteraan te plakken, 
 

 
 
Onder aanvoering van Aussie trainer Paul Davies en Schotse vriend Kevin 
Byrne lieten de vrienden een waar zang festijn losbarsten waarbij de (nog 
aanwezige) biervoorraad tot het uiterste werd aangesproken.  
 
VRIENDEN EEN RUGBY DAG OM TE HERHALEN  

 
Graag spreken de vrienden van 2 via deze weg nogmaals hun waardering uit 
aan hun gastheer en gastvrouw, Jan & Joke, voor het overheerlijke ontbijt, de 

warme ontvangst, en het mogen aanschouwen van deze waarlijk 
indrukwekkende verzameling rugby attributen in een dergelijke ambiance. 
 
Uw Coaches. 



 

 

 

 

Lunchen, Dineren, Tapas en 

gezellig borrelen. 

 
 
 



 

 

 

Nieuw bloed…………………… (1) 
  
Je naam Jonas Leendertz 
 
Je leeftijd 8 jaar 
  
Wanneer ben je begonnen bij REL? Dit seizoen  

  
Had je voordat je bij REL begon al eerder rugby 

gespeeld? Ja, thuis met pa, Daan , Luuk ,Corné en 
Bart 

 
Door wie of wat ben je gaan rugbyen? Papa zit op 
rugby en Daan en ik wilde toen ook wel  
  
In welke categorie/team speel je? Turven 
  
Op welke positie speel je? In het midden want ik kan hard beuken, zegt 

Tommy 

  
Wie is je trainer? Tommy en soms Rik  
  
Wat doe je nu voor werk/ welke studie volgt je? Groep 4  
  
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 en ook naar REL 

2 
 
Welke wedstrijd heb je gezien? Alle thuiswedstrijden van papa 

  
Heb je het naar je zin bij REL? Ja  
  
Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL? Het is prima zo  
  
Wat je verder nog wilt toevoegen. Dat we met de turven de 1e prijs hebben 

gewonnen in Breda !! 

 



 

 

 

Sponsoring? Wie, Wat, Waar en Hoe?….. 
 
Zoals in het vorige scrumpie omschreven wil ik in elk scrumpie iets plaatsen... 
dus ook in deze.  
Het is nog geen 5 weken geleden dat ik mijn stukje van november heb 
ingeleverd ... maar toch ... hier mijn deel.  
 

Omdat ik in de bouw werkzaam ben, heb ik het voorrecht om 2 weken vrij te 
zijn rond de kerstdagen. Een periode om uit te rusten, meer tijd met de 

kinderen te besteden en natuurlijk de feestdagen met vrienden en familie door 
te brengen.  
In deze periode probeer ik toch weer nieuwe sponsoren te zoeken. Of het nu 
om een advertentie gaat of een reclame bord langs het veld, ik zal bedrijven in 

en rond Etten – Leur benaderen inzake  sponsoring. 
Ken je zelf een bedrijf dat iets aan sponsoring wilt doen, laat het dan weten. 
Ook vraag ik jullie als leden (of ouders van leden) om jullie werkgevers te 
vragen wat hun sponsorbeleid is. Als de werkgever iets aan sponsoring doet en 
zij daar meer van willen weten, neem  contact op met mij. In overleg kunnen 
we dan zo snel mogelijk contact op nemen en bespreken wat de wensen en 

diensten zijn die de sponsor wilt vergeven. 

 
In het vorige scrumpie heb ik een oproep geplaatst “Wie wilt er samen met mij 
meer energie in de sponsoring voor REL stoppen?”. Jammer genoeg heb ik 
géén reactie mogen ontvangen. 
Wel hebben we een suggestie van een lid mogen ontvangen. Deze suggestie 
heeft veel raakvlakken met de sponsormogelijkheid waar wij als bestuur 
invulling in hebben gegeven. 

“De vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” zal de naam van de nieuwe 
sponsormogelijkheid zijn. De definitieve 

omschrijving wordt zo spoedig mogelijk kenbaar 
gemaakt. 
 
Via dit schrijven wil ik alle sponsoren en 

donateurs danken voor hun bijdrage van 
afgelopen jaar 2009, en wens ik namens het 
bestuur van R.E.L. iedereen een goed en gezond 
2010 toe! 
 
Met vriendelijke groet,  
Wanne Wevers.  

w.wevers@casema.nl 
 
 
 

mailto:w.wevers@casema.nl


 

 

 
 

 

 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

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

 



 

 

 

 Kinsale Sevens………………. 
 
1 & 2 mei is er in Kinsale (Ierland) 
een Sevens toernooi. 
Dit toernooi is een van de grootste 
van europa en word ieder jaar door 
ongeveer 100 teams uit 

verschillende landen over de wereld 
bezocht. Vorig jaar is Rik met 

Dwingeloo en andere spelers uit het 
Nederlands VII team naar dit 
toernooi geweest. Ze zijn tot de 
finale van de juniores plate 

gekomen en daar verloren van een 
team uit Zuid-Afrika. 
Dit jaar willen we onder leiding van 
Arko Hoondert met een Brabants 
team naar Kinsale gaan. 
Het team zal 12 spelers bevatten 

met spelers van REL en andere 

spelers uit Brabant die o.a. voor het 
Nederlands team zijn uitgekomen.  
Zoals jullie weten is zo een reis 
voor een heel team niet gratis. 
Daarom zoeken wij sponsoren die 
ons financieel willen sponsoren 
maar ook die ons willen sponsoren 

met materiaal BV. Klompen (rood-
wit geblokt) of zoiets dergelijks. 

Alles is welkom en zal met passie worden gedragen in Kinsale.  
 
Voor contact bel Arko Hoondert  Tel. 0623945339 

 



 

 

 

Uit de Ouwe Doos……………….. 
 

 
 
Op bovenstaande foto staan in ieder geval Christ de Bakker en Cees Evers. Wie 

kan er meer vertellen over deze foto? Wanneer is hij genomen en wie staat er 
nog meer op? 

 



 

 

 

REL ballen……………… 
 

 
 
Naast REL ballen zijn er ook REL stropdassen en schitterende REL caps 

verkrijgbaar. 

 
 

 

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/


 

 

 

THE REL’AXED’ TOUR 2010…………. 
 

In de beginjaren van REL (we spreken over de jaren ‟70 van de vorige eeuw!?!) 
werd REL door een stel jonge, enthousiaste mannen opgebouwd naar een 
stabiele en sociale club. De jaren gingen voorbij en REL maakte een reis door 
alle regionen van het Nederlandse rugby. Steeds waren de jonge 
enthousiastelingen fris van geest en lichaam. 
 

Tijden vervlogen op de Leur en REL zakte af naar de onderste regionen van het 

vaderlandse rugby. Vooral doorzettingsvermogen en enthousiasme bij alle 
leden had tot gevolg dat REL weer opstoomde naar de hoogste klasse in 
Nederland. De eens zo jonge mannen, die ooit als buffels door de Leurse wei 
renden, werden ouder en kaler en blijken anno 2009 meer en meer behoefte te 
hebben aan rust, warmte, een goed bed, omgang met oude bekenden, een 

voedzame maaltijd en uiteraard een lekker drankje. Dit alles met enige 
regelmaat…  
 
Kortom, de jonge enthousiaste mensen van nu, die ooit in het voetspoor traden 
van de oude mannen van vandaag, zijn van mening dat de oude garde van REL 

op hun jaarlijkse trip goed verzorgd en vooral verwend moeten worden. Al deze 
geneugten des levens zullen worden beleefd in het land waar de ons zo geliefde 

rugbysport ooit werd uitgevonden. 
 
Jullie raden het al, de trip van 2010 heeft als bestemming: 
 

CLAVERDON & BATH (UK) 
 
Omdat Claverdon bij velen van ons mooie herinneringen oproept aan lang 
vervlogen tijden, is het één van de twee bestemmingen tijdens de THE 

REL‟AXED‟ TOUR 2010.  
 
“Waarom dan ook Bath als bestemming?”, horen wij u denken. Het antwoord 

op deze vraag komt uit de rijke geschiedenis van de stad Bath. In de tijd van 
de Romeinen werd Bath namelijk al druk bezocht vanwege de geneeskrachtige, 
warme bronnen. Voor ons als tripcommissie reden genoeg om tijdens THE 
REL‟AXED‟ TOUR 2010 de oude garde van REL ook deze stad te laten beleven 
en om de jonge garde voldoende kracht op te laten doen voor een nieuw 
rugbyseizoen op hoog niveau. O ja, er schijnt in die stad ook nog een 

rugbyclubje op aardig niveau te spelen… 

 
De kosten van THE REL‟AXED‟ TOUR 2010 zullen niet veel afwijken van de 
vorige trips, dus reken op een bedrag tussen de € 350,- en € 400,- per 
persoon. Afhankelijk van de dagindeling en een stuk sponsoring en giften zal 
de 



 

 

 
definitieve prijs vastgesteld worden. Begin januari 2010 horen jullie van ons 
het definitieve bedrag per persoon. 
 
Wij kijken erg uit naar een onvergetelijke trip in 2010 en nodigen je uit om je 

bij ons in te schrijven. Inschrijving kan via e-mail of sms bij Jörgen 
(bondbredabv@ziggo.nl / 06-20607673) én door vooruitbetaling van € 150,- op 
het rekeningnummer van REL (11.48.27.648) onder vermelding van “Trip 
2010”. In verband met de diverse boekingen zal de laatste inschrijvingsdatum 
31 januari 2010 zijn. 

 
Met relaxte groet, 

 
Tripcommissie 2010 
Jan de Jong - Carlo Nuiten - Mike Stapel - Wanne Wevers - Jörgen Bond 
 
 
 

Contributiemeter………………….. 
 

Contributiemeter seizoen 2009-2010

Peildatum: 20-12-2009

Reeds betaald

90%

Nog te betalen

10%

 
 
Als je bij die laatste 10% hoort, maak dan vandaag nog even je contributie 
over. Wel zo netjes t.o.v. de overige leden die wel op tijd hebben betaald. 
 
B.v.d. René Pijnenburg, penningmeester 



 

 

 

Greetings REL boys and girls………….. 
 
Hope you all are in good health and spirit. I am home! Have settled back into 
the daily grind a lot quicker than I thought. Currently I am looking to purchase 
a house. A bit scary.  Summer so far has been great; I have been snorkelling 
and swimming a fair bit since my return. Spending a lot of time outside after 
my very cold and long winter.  Burnie is still the same as I left it. Although my 

local pub seems a bit dull after spending many nights in Cafe Van Stapel.  
 

I had a chance to 
play three of the 
last five games 
for my club on 

my return and 
had a win in all 
three. My team 
finished fifth in 
their first season 
in the highest 

division. Already 

my preparation 
for next season 
has begun. Lots 
of fitness and 
organising the 
club for the 
upcoming 

season. It is 
looking 

promising as we have a few youth players who are very talented. Hopefully I 
can just hide on the wing for the season. 
 

  I am hoping the team is having a good season and are finding it good fun to 

have more Australian guys to hang out with.  
 

Once again thanks for all your friendship and support while I was over, it was a 
trip of a lifetime for me and I am really looking forward to returning someday 
soon and meeting up with you and enjoy a Jupiler or two.  
 
If you guys are ever heading over, or just want to know what is happening 

down under, feel free to send an email to me at joshbaldwin@live.com.au.  
Wishing you all the best. 
 
Josh         

mailto:joshbaldwin@live.com


 

 

 

De Vinni Tour……………… 
 
27 November was het weer zover. Een wedstrijd kijken in Schotland.Het 
gezelschap bestond uit : Gerard, Christ-Jan, Jan, Arthur, Corné, Cis, Carlo en 
Cyril. 
Na al diverse keren naar Schotland te zijn afgereisd voor wedstrijden tegen The 
All Blacks, The Aussies en de Bokke werd het dit keer de Puma‟s ofwel 

Argentinië. De laatste paar jaren gebeurde dit altijd onder bezielende leiding 

van Vincent, we wilden hem dan ook herdenken in deze “Tour” vandaar de 
Vinni Tour! 
Vorig jaar had men voor mij (Jan), omdat ik niet mee kon, een bijzonder 
souvenir meegebracht; een ROZE Schotland cap met daarop de 
handtekeningen van alle deelnemers van dat jaar. Uiteraard had Vincent daar 

ook zijn naam op gezet, dit heb ik in laten scannen en stond op een speciaal 
voor deze tour ontworpen rugby shirt. 
 

 We verzamelden bij Corné 
die de dag ervoor jarig was, 
gebak, en saté van Arthur 

was onze bodem voor de 

eerste pinten op schiphol. 
Alles verliep volgens plan dus 
op tijd in Edinburgh voor Fish 
and Chips en nog een paar 
biertjes. We zochten onze 
slaapplek op; een 
backpackers hotel. 

Dit lag middenin de grass-
market het uitgaansgebied 

van Edinburgh, leuk maar wij 
kwamen natuurlijk voor de 

 
rugby! Dus op tijd naar bed en de volgende dag gezond weer op. Ontbijten 

deden we in de Pub, Corné had hier wat moeite mee, waarschijnlijk omdat hij 
normaal niet zo vroeg op bed ligt, daarnaast vond hij de kroeg in oude stijl erg 
mooi, vooral de toilet had zijn voorkeur! 
Daarna was het weer hetzelfde werk “four Guinness and four pints of Fosters 
please”. Te voet op weg naar Murrayfield, tussendoor even opwarmen met four 
Guinness and four pints of Fosters. Onderweg had Ko nog een flesje gescoord 

zodat de zakflacons gevuld konden worden. We waren ruim op tijd bij het 

stadion zodat de kraampjes en shops bezocht konden worden. 



 

 

 
De “Flower of Scotland” werd weer uit volle borst meegebruld en de 
doedelzakken klonken weer als vanouds. Voor het verslag van de wedstrijd kan 
je het beste Arthur raadplegen die zat op het puntje van zijn stoel!  
Na de wedstrijd een hapje eten en op tijd naar het hotel en onder de wol, 

morgen moesten we er weer op tijd uit!!   
s‟ Ochtends tasje pakken, bij sommige bleek er echter meer ondergoed op de 
kamer te liggen dan toen men 
aankwam?! 
Opnieuw een goed ontbijtje in een 

andere pub, daarna eight pints of 
Guinness als afsluiting van een bijzonder 

tripje. Cyril uitgezwaaid en op naar 
Etten-Leur. 
 
Bij Christ-Jan nog een goede kebab en 
shoarma op om in stijl af te sluiten. 
Al met al dus weer een bijzonder tripje 
om niet te vergeten. 

 
We hadden voor ons allemaal dus een 

shirt met ons eigen naam erop, en één 
speciaal exemplaar met Vincent 
Bastiaansen op het shirt. Dit hebben we 
ingelijst en aangeboden aan Ann.  

Ook dit was een bijzonder avondje en Ann kon dit dan ook erg waarderen.  
We zullen Vincent blijven missen op onze tripjes! 
 
 

 

 
 

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 
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Met de bus……………. 
 
Voor de uitwedstrijden naar Delft en 
Sparta zijn er met medewerking van Joop 
Jansen bussen geregeld. Als door de 
weersomstandigheden de wedstrijden 
volgens planning verlopen, dan wordt 10 

januari de wedstrijd tegen Delft gespeeld 
en zullen we op 14 februari afreizen naar 

Capelle aan den Ijssel voor de wedstrijd 
tegen Sparta. 
 
Voor de spelers is het vervoer gratis, 

voor de overigen bedraagt de eigen 
bijdrage € 10,00. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

   

 



 

 

 

VRIENDEN VAN 2 VROEGER OP 
KERSTVAKANTIE……………. 
 

Terwijl de laatste naweeën van een uiterst gezellig, sfeervol en smakelijk REL 
kerstdiner nog  wat aan het opspelen waren stond er voor de coaching staff 
van de vrienden van 2 een belangrijke datum op de agenda namelijk het 
halfjaarlijks evaluatie moment ! 
 

Dus werd, gezien de barre weersomstandigheden, maar besloten om dit tijdens 

een eenvoudige doch voedzame mosselmaaltijd te houden, teneinde wat vet op 
de botten te kweken voor het tweede gedeelte van de competitie. 
 
Voorafgaande aan het seizoen hadden de vrienden van 2 zich een aantal 
doelstellingen opgelegd: 
1. complete groep spelers (18 / 19 spelers) 
2. verjongen van de spelersgroep 

3. met een verjongd team omhoog in de competitie 
 
Bij het voorzichtig voorborrelen voor de mosseltjes werd met voldoening 

vastgesteld dat de vrienden voor wat betreft punt 1 en 2 goed op koers lagen.  
 
Tot aan het kerstdiner werden 9 
competitiewedstrijden gespeeld waarbij telkens 

een compleet team inclusief wisselspelers 
aantraden. 
Bij de eerste thuiswedstrijden werd de coaching 
staff zelfs verweten teveel spelers te wisselen 
hetgeen het spelpeil niet ten gunste zou 
komen. De coaches zijn echter van mening dat 

ALLE spelers tijd moet worden gegund om toch 
vooral maar zoveel mogelijk hun 
rugbykwaliteiten en of vooruitgang te kunnen 
etaleren. Immers de jeugdige vrienden van 2 
zijn veelvuldig, hardwerkend en vrolijk 

samenspelend aanwezig op de clubtrainingen en na al die trainings-arbeid wil 
je natuurlijk graag je vorderingen ten toon spreiden. 

 
De eerste helft van de competitie in de 4e klasse zuid oost bleek tevens ook 
iets zwaarder te zijn dan het voorafgaande jaar in zuid west. De tegenstanders 

zijn altijd compleet, gemiddeld sterker, gemiddelde jongere leeftijd, fitter. 
Desondanks werd er door de vrienden degelijk gespeeld en ondanks de 
uitslagen soms anders doen vermoeden werden de vrienden nimmer 
weggespeeld maar gaven zij wedstrijd na wedstrijd sterke weerstand en werd  



 

 

 
er iedere wedstijd gescoord !. Helaas moeten we constateren dat de 
wedstrijden langer duren dan  onze conditie en zijn we ietwat blessure 
gevoeliger als gevolg van de lichamelijke fitheid en jongere of oudere leeftijd. 
De tegenstanders hebben echter allemaal kennisgemaakt met de formidabele 

front row van de vrienden, die met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar menige 
directe tegenstander het dun in de broek liet lopen door zich gewoon weg niet  
achteruit geduwd te laten worden. In menig wedstrijd werd gescoord door 
middel van een koelbloedige push over try. 
 

Tweemaal moest een wedstrijd in overleg met de tegenstander worden 
verschoven naar na de kerstdagen als gevolg van een incompleet team door 

niet voldoende beschikbare spelers in combinatie met het aantal blessures aan 
de zijde van de vrienden. 
 
Driemaal moest een wedstrijd worden uitgespeeld met respectievelijk 12, 13 
en 14 spelers als gevolg van blessures welke spelers tijdens een wedstrijd 
opliepen. 
 

Viermaal werd een wedstrijd gewonnen 
 

Vijfmaal werd een wedstrijd verloren waarbij opgemerkt dat alleen de wedstrijd 
tegen Tilburg uit, van onze zijde slecht was en verdiend verloren werd. Het 
vertoonde spel en de inzet van de spelers was echter zeer hoopvol stemmend  
voor de tweede helft van de competitie. 

 
De conclusie, terwijl de eerste pan met dampende mosselen op tafel komt, 
50% van de doelstellingen is behaald voor de eerste helft van de competitie, 
50% score in de wedstrijden, 
20 wedstrijdpunten verzameld. Geen claims tegen. 
 

Als de eerste weekdiertjes zich langzaam door de keel laten zakken en worden 

doorgespoeld met een tussentijds biertje komen de namen en anekdotes van 
de vrienden van 2, een voor een voorbij: 
 
Erwin Feskens, heeft zich tijdens de trainingen en wedstrijden de bijnaam de 
verschrikkelijke 
verworven door hardhandig optreden tegen zijn broer. De tegenstanders zijn 
gewaarschuwd voor de tweede helft van de competitie. 

 
Broer Arno Feskens, pakt, indien hoog genoeg gelift, steeds meer ballen voor 

de neus van de tegenstander weg in de line outs en begint zich ook vocaal 
steeds nadrukkelijker te melden. 



 

 

 
Pim Lambers , meldde zich bij het begin van de vroege winterstop voor de 
vrienden voor zijn eerste training met de mededeling dat hij inmiddels zijn 
schoolse activiteiten op orde had en de tweede helft van het seizoen voor het 
team beschikbaar zal zijn. 

 
Freek Spithorst, is helaas dit seizoen als gevolg van zijn schouder blessure niet 
beschikbaar en zal in het voorjaar van 2010 een operatie ondergaan met  
hopelijk een volledig herstel. Desondanks staat Freek regelmatig bij de 
vrienden langs de lijn voor morele support. 

 
Hans Blom, combineert het vaderschap regelmatig met het spelen van een 

wedstrijd. 
 
Abbe Dijkstra,  heeft goede bedoelingen, moet echter helaas veel op zondag 
werken. Meldt zich echter ook altijd netjes af voor wedstrijd zelfs als er geen 
wedstrijd op het programma staat. 
 

 

Bram Lavrijsen, heeft inmiddels al weer twee 
wedstrijden zijn ervaring gedeeld met de jongere 

vrienden en liep daarbij tijdens een kortstondig 
optreden een vervelende blessure op aan zijn 
schouder. 
 

Arthur Leendertz heeft de eer om dit seizoen de 
meest gewaarschuwde speler in het team te zijn 
met zelfs een simbim verwijdering uit het veld 
wegens iets te losse voetjes in het directe zicht 
van de scheidsrechter. Arthur weet echter van 
geen ophouden en gaat wedstrijd na wedstrijd 

wederom voorop in de strijd. 

 
Nick Martens, heeft ook tweemaal een bijdrage 
geleverd aan het kennis en ervaring overdracht 
programma  van de vrienden. Nick zal zich meer 
op de opleiding van de jongere vrienden gaan 
toeleggen. 
 

Ahmida Grari en Gerard Segers vormen het onafscheidelijke powerblok in de 
eerste rij en dagen  iedere wedstrijd weer hun directe tegenstander uit tot een 

potje achteruit zetten met twee vingers in de neus. Zij wachten met spanning 
op hun opvolgers en staan klaar voor het 
Overdragen van hun ervaring en kennis. 



 

 

 
Ahmida laat zich ook op de trainingen van zijn beste zijde zien door de trainers 
aan het lachen te krijgen met zijn gevoel voor richting en timing. 
 
Michael van Osch was goed op dreef in de eerste wedstrijden totdat een oude 

rugblessure hem weer aan de kant hield. Inmiddels is na de nodige medische 
zorg en een stevige snowboard sessie de rug weer gereed om het speelveld te 
herbetreden. 
 
Jeroen van Aard kende eveneens een goede seizoenstart en is gemotiveerd om 

ook de tweede helft weer actief aan de strijd deel te nemen. 
 

Wanne Wevers en Steven Bergers wisselen elkaar af op de centerposities om 
leiding te geven aan het driekwartenspel. Hun bewegingen en spelinzicht 
blijven voor de jongere vrienden voorlopig nog onnavolgbaar. 
 
Marc Bagijn had een moeilijk begin en moest als gevolg van een hiel/enkel 
blessure en een kleine vastgoed transactie enige wedstrijden verstek laten 
gaan maar heeft zijn lijf en leden gereed staan voor na het reces. 

 
Piet Bakker manifesteert zich sterk op de scrumhalf positie met het aanzetten 

en aanjagen van de jonge honden tot een meer actief rugbyspel. 
 
Joop Jansen dient naast het vaderland ook de vrienden van Rel 2 en speelt en 
setunt waar en wanneer beschikbaar. 

 
Joost van Oers en Erik van Drielen houden zich aan 
hun afspraak en zijn beiden vrijwel wekelijks bij 
de wedstrijden aanwezig om als dynamic duo 
vanaf de flanker posities de aanvallen van de 
tegenstander af te breken met gedegen 

tackelwerk. Beiden gaan zich de komende tijd 

richten op het versterken van hun knieën en 
conditie.  
 
Daan Borsje speelde na een lange afwezigheid weer 
een tweetal rugby wedstrijden en raakte 
geblesseerd aan zijn knie, revalideerde en kwam 
dusdanig sterk terug na zijn blessure dat hij meteen 

een plaats veroverde in de selectie van REL 1. 
 

Fabian van Haasteren startte sterk in de selectie van REL 1 maar kreeg weinig 
speeltijd en keerde terug naar het warme nest van de vrienden om zich verder 
te ontwikkelen. Zijn uitvlucht naar de selectie liet zich duidelijk blijken tijdens 
de wedstrijden met de vrienden. 



 

 

 
Marcel van  de Vorst voelt zich als captain van het team wekelijks gelukkig met 
het compleet zijn en de inzet van zijn mannen. Het vertoonde spelpeil en de 
inzet zullen naar zijn vaste overtuiging gaan leiden tot meer winst. 
 

Willem van de Leeden, rent en tackelt er immer lustig op los en heeft er in 
Vincent van de Broek, Edwin van Haperen, Bram van der Ven en Wouter van 
Egmond een aantal leeftijdsgenoten bij gekregen die het edele driekwarten spel 
steeds beter onder de knie krijgen. 
Vincent presteerde het in zijn eerste echte wedstrijd om maar liefst 3 maal te 

scoren alvorens gelukkig en licht geblesseerd uit te vallen. Willem heeft zich 
echter voor genomen om dit record absoluut te gaan breken. 

Wouter heeft tot tweemaal toe een poging ondernomen om aan zijn eerste hele 
rugbywedstrijd deel te nemen. Fanatiek langs de lijn aangemoedigd door zijn 
vader moest hij echter beide pogingen voortijdig staken met een gebroken 
sleutelbeen.  
Bram heeft voor kerstmis een horloge op het lijstje van wensen geplaatst om 
na de winterstop op tijd voor de wedstrijden te kunnen verschijnen. 
 

Bart Segers, heeft zich de doelstelling gesteld om na de winterstop het 
jeugdige gezelschap van de vrienden meer leiding te gaan geven tijdens 

trainingen en de wedstrijden. 
 
Thiery Bayle heeft getracht zich aan zijn belofte te houden om voor de 
vrienden te zullen gaan spelen en ging na een aantal trainingssessies 

uiteindelijk gemotiveerd tot op het bot het veld in om vrijwel direct er weer 
lichtelijk geblesseerd aan het bot af te gaan. 
Thiery pakt de trainingen weer op voor zijn volgende deelname. 
 
Jan de Jong blijft nadrukkelijk in de running voor een positie in de eerste rij en 
laat zich steeds vaker actief zien op de trainingen. Er is goede hoop en 

vooruitzicht dat hij dit seizoen toch zeker een hele wedstrijd zal aantreden in 

het voorste gelid. 
 
Met zon brede groep van beschikbare spelers is een tweede pan met 
mosseltjes op tafel gekomen en leeg voor dat je goed en wel aan de conclusie 
van de evaluatie kunt toekomen. 
Een voortzetting van de evaluatie wordt gehouden tijdens het nuttigen van het 
toetje. 

 
De coaching staff voelt zich prima bij de gekozen weg in het begeleiden van de 

vrienden van 2 waarbij de ene helft van het duo zich nadrukkelijk buiten het 
veld en de andere helft zich nadrukkelijk binnen de lijnen van het veld 
manifesteert. 



 

 

 
De tweede helft van het seizoen wordt een flinke sportieve uitdaging voor de 
vrienden van 2 met veel uitwedstrijden in exotische oorden. De ervaren 
vrienden, de recreatieve vrienden, de legendes van het veld, de vaderfiguren 
tussen 30 en 40 en de 10 minuten conditie tijgers zullen hard nodig zijn om de 

jonge vrienden in het tweede gedeelte van de competitie voor te gaan in de 
strijd en naar de uitwedstrijden. De vroege vakantieperiode zal positief 
bijdragen aan het herstel van de blessures en geeft de vrienden van 2 alle tijd 
en gelegenheid om hun agenda in overleg met hun partner te raadplegen voor 
de navolgende speeldata. 

 
10 JAN MARABOES – REL 2 

24 JAN WALLABYS – REL 2 
31 JAN REL 2 – BOKKENRIJDERS 
07 FEB RC DUKES 3 – REL 2 
21 FEB REL 2 – OBELIX 2 
28 FEB MAASTRICHT – REL 2 
21 MRT REL 2 – TILBURG 
 

Vrienden , uw coaching staff rekent op uw bereidwilligheid, aanwezigheid en 
deelname aan de derde doelstelling van dit seizoen: MET EEN VERJONGD TEAM 

HOGER IN DE COMPETITIE KOMEN. Voor dit seizoen zal dit betekenen zo hoog 
mogelijk in de 4e klasse en daarna…………. WIE WEET ! 
 
Als dan de maaltijd en het dessert zijn genuttigd en met een voldaan gevoel op 

de bank bij de open haard plaats genomen kan worden is het onder het genot 
van een weinig naborrelen tijd om onze dank uit te spreken aan de trouwe 
supporters van de vrienden van 2, onze partners, vrouwen, vriendinnen, 
kinderen, medespelers, vrienden en familie welke telkens weer wekelijks langs 
de lijn staan om ons team hartstochtelijk te ondersteunen en te voorzien van 
goede sportieve raad. 

 

Speciale waardering gaat van de vrienden uit naar het bestuur voor hun tijd en 
inzet om ons allen in staat te stellen om wekelijks weer op ongekend hoog 
sportief niveau te kunnen acteren en hun continue onderhandelingen om ons in 
de toekomst op een geweldige nieuwe locatie en accommodatie te kunnen 
krijgen. 
 
De coaching staff van de vrienden van 2 wenst namens alle vrienden eenieder 

een sfeervol, warm, genoeglijke, lekker, liefdevol en vooral gezond en 
oergezellige kersttijd toe en een geweldige start van het nieuwe jaar 2010. 

Wij en de vrienden zien uit naar de start van de tweede helft van de competitie 
en hebben ons allen voorgenomen om goed, veel en gevarieerd te eten om 
onze tegenstanders een flink poepie te kunnen laten ruiken. 
Uw Coaches. 



 

 

 

Nieuwe accommodatie voor ’t Opstootje:  
wat een streek!!! 
 

Het was jarenlang niet zo koud geweest en de oude Vanille stond letterlijk te 
klappertanden. Zojuist had hij zijn oude Peugeot afgeleverd in de monumentale 
woonboerderij tegenover het oude clubhuis van Sportclub ‟t Opstootje. Het had 
even geduurd, want hij had het oude beestje niet aan de praat gekregen. Er 
stonden bij deze temperaturen wel meer auto‟s langs de kant en ook de oude 

roestbak van Vanille leek het aanvankelijk niet te doen. De Wegenwacht had er 

aan te pas moeten komen en na vele pogingen had de hulpdienst het ding toch 
weer weten te starten en had de veteraan het kunnen afzetten bij de tijdelijke 
woning van de buitenlandse professionals die de sportclub ook dit jaar weer 
waren komen versterken. De mannen hadden immers vervoer nodig. Hoe 
kwamen ze anders bij de gloednieuwe accommodatie van ‟t Opstootje, zo‟n 15 
kilometer verwijderd van het oude veld. De buitenlanders waren blij met de 
geste van Vanille en stapten in de auto. Hoe koud het ook was, de training zou 

doorgaan. Op een verwarmd kunstgrasveld waarop zelfs onder de meest 
erbarmelijke omstandigheden gespeeld kon worden. Onderweg pikten ze nog 
een van hun maatjes op. Iedereen moest proberen wat centjes te verdienen 

om in hun onderhoud te voorzien en Barney verkocht kerstbomen op de Markt. 
De mannen glibberden er naartoe. 
Sinds enkele jaren was Sportclub „t Opstootje gehuisvest op een kilometers 
verder gevestigde splinternieuwe accommodatie. Massale protesten gingen er 

aan vooraf, want  hoe hadden die domme gemeentebestuurders het in hun 
hoofd kunnen halen om de zo in de gemeenschap gewortelde vereniging te 
verplaatsen? Oud-voorzitter Pietersen ging vooraf in de strijd en trok een groot 
aantal oud-leden mee op de barricades. Biggens, Voetdorpe en Slootrok waren 
natuurlijk van stal gehaald en hadden met spandoeken de vergaderingen van 
de gemeenteraad bijgewoond. De gebroeders Heuvels, waarvan de oudste, 

Ewald, na een jarenlang verblijf in het buitenland, ook weer terug was in het 
land, hadden zich zelfs vastgeketend aan de stoelpoot van de 
burgemeesterszetel. De oude Frankie Beuk had zijn zoontje meegenomen en 
zij deelden de pamfletten uit aan de aanwezige gemeenteraadsleden. Er werd 
alom schande gesproken over de verhuizing. Jeugdleden waren er opgegroeid 
en hadden jaren hun sportieve plicht gedaan bij ‟t Opstootje. Internationale 
wedstrijden waren er gespeeld en grootse feesten waren er gevierd. Mensen 

waren er groot geworden en heel wat mensen hadden een deel van hun leven 
liggen aan Korte Tunnelstraat. Verhuizen uit die omgeving bestond niet in de 
hoofden van de mannen van ‟t Opstootje.  Het kon simpelweg niet bestaan en 

het was alsof de Eiffeltoren werd verplaatst van Parijs naar Amsterdam.  
Het Gemeentebestuur volhardde echter in haar krankzinnige voorstel en betrok 
„t Opstootje in een vreemde carrousel. “Dorpspolitiek op zijn smalst” had Fiele, 
die ook nog een blauwe maandag politiek had bedreven, gezegd. Geen enkel  



 

 

 
protest had kunnen baten. De argumenten van de oude Van Binnen dat hij nu 
de wedstrijden niet meer kon bezoeken, omdat de deeltaxi zover niet reed, 
werden terzijde geschoven en ook het feit dat de kleine en veelal erg jonge 
leden van de club nu over een kilometerslange onverlichte weg moesten 

fietsen, maakte weinig indruk bij de lokale politici. Sportclub ‟t Opstootje moest 
en zou verhuizen. Twee nieuwe, zelfs verwarmde kunstgrasvelden, beiden met 
verlichting, een nieuw clubhuis en een zogenaamde stimulanssubsidie van € 
50.000,00 werd de leden als worst voorgehouden. Hier niet mee instemmen 
zou het einde betekenen van de roemruchte sportclub, zo liet de wethouder 

Sport aantekenen in het plaatselijke sufferdje.  

 

 

 
Korte Brugstraat 14 - 4871 XS Etten-Leur 

Tel. (076) 501 65 09 
 

 
Een naam voor het nieuwe sportpark had hij ook al gecommuniceerd: 

Sportpark De Buurt. De toen nieuwbakken voorzitter Antonissen zag zichzelf 
met de rug tegen de muur geplaatst en kon niet anders dan de ALV vragen in 
te stemmen met de verhuizing. Normaal gesproken kwam er een hadvol leden 

af op zo‟n vergadering, maar die ene keer puilde het toch al niet zo riante  



 

 

 
clubhuis uit. De gemoederen liepen aardig op en iedereen liet zijn emoties de 
vrije hand. Nooit meer Oud tegen Jong op een hobbelig en bevroren veld, nooit 
meer een vette bek op dinsdagavond uit een frietpan, waarvan het vet al 6 
maanden niet was ververst en nooit meer ontvangsten van buitenlandse clubs 

die hun ogen uitkeken bij zoveel historie. De vergadering duurde tot in de 
vroege uurtjes, maar ook de leden van ‟t Opstootje konden niet anders dan 
akkoord gaan. 
Het nieuwe clubhuis was al lekker verwarmd en de kerstverlichting brandde al, 
ook al moest Sinterklaas het land nog verlaten. Mark Hoop had alles goed voor 

elkaar. Een paar jaar geleden, nadat het definitieve besluit tot verhuizen was 
genomen, was hij door het bestuur van Sportclub ‟t Opstootje benaderd met de 

vraag of hij geen directeur Algemene Zaken van de club wilde worden. Zijn 
kleine kroegje liep niet meer zo lekker. Vroeger zat het er bijna iedere avond 
vol, maar nadat de financiële crisis echt had toegeslagen was het toch echt een 
stuk minder geworden. Hoop kon er niet meer van leven en hoefde dus niet 
lang na te denken. Secretaris Pietersen, echt zo typetje van het slimste 
jongetje van de klas, had een prachtig contract uitgewerkt en Hoop had snel 
zijn poot eronder gezet. Hij mocht gelijk aan de bak en werd verantwoordelijk 

gesteld voor de verhuizing en voor het reilen en zeilen binnen de verenging. 
Ondanks de massale protesten had het Gemeentebestuur zijn poot dus stijf 

gehouden. Sportclub ‟t Opstootje werd kind van de rekening en de flamboyante 
Hoop mocht proberen de boel nog een beetje in goede banen te leiden. 
Aanvankelijk leek dat goed te gaan en wist iedereen de weg wel te vinden naar 
de nieuwe accommodatie. Naarmate de tijd verstreek en duidelijk werd dat 

Sportclub ‟t Opstootje aan wel hele strakke regels was gebonden, werd het 
echter allemaal wat minder. Er mocht nu echt niet meer gerookt worden in het 
clubhuis en een uur na de training en wedstrijd ging de bierkraan dicht. Er 
mocht niet meer gezongen worden en er werd door de buurt geklaagd over de 
overlast van de veldverlichting. Het was een steriele boel geworden en ondanks 
dat Hoop er alles aan deed om de oude sfeer terug te krijgen leek het hart 

verdwenen uit de vereniging. 

De eerste die het clubhuis die avond een paar weken voor de Kerst binnenliep 
was Te Oud. De zeer succesvolle begrafenisondernemer en vanuit die 
hoedanigheid hoofdsponsor van  Sportclub ‟t Opstootje kwam nauwelijks meer 
op de club. Deze avond was hij bij toeval in de buurt, nadat hij in zijn gitzwarte 
driedelig pak een bezoek had gebracht aan het plaatselijk mortuarium. Morgen 
mocht hij een praalbegrafenis verzorgen voor de lokale geitenfokker. De goede 
en zeer vermogende man was overleden aan een hartinfarct nadat zijn bedrijf 

voor de tweede keer in korte tijd  was getroffen door de Q-koorts. Zijn familie 
besloot tot een wel heel erg uitgebreide begrafenis met alle toeters en bellen 

en Te Oud had zijn handen er vol aan. Toch een klusje van € 15.000,00 en het 
enige wat hij nog moest doen was 6 dragers voor de kist vinden. Die hoopte hij 
tijdens de trainingsavond bij Sportclub ‟t Opstootje te kunnen ronselen. 
Vooralsnog was het echter nog niet druk. Na Te Oud kwamen de buitenlanders  



 

 

 
binnendruppelen en stond de jonge Jagers zich al om te kleden in de 
spiksplinternieuwe kleedruimtes. Het werd die avond niet veel drukker. Een 
paar jeugdleden die de koude hadden getrotseerd en wat later op de avond de 
bestuursleden Antonissen, Van der Klei en Zeerenburg. Barman Hoop had het 

frietvet maar weer uitgezet. Het zou die avond niet echt nog iets worden en Te 
Oud deed dus maar een beroep op de aanwezigen. Ze wilden hem wel uit de 
brand helpen. Op het moment dat Hoop de TL-verlichting uit wilde doen en het 
clubhuis samen met Zeerenburg op alarm wilde zetten, kwam er een auto de 
parkeerplaats opgereden. Het bleken Biggens en Voetdorpe te zijn. Ze sportten 

al jaren samen op dinsdagavond, gingen hierna meestal een borrel drinken in 
een lokaal etablissement, maar besloten dit keer ‟t Opstootje met een bezoek 

te vereren. Hoop gaf ze te kennen dat hij de bierkraan nog best even wilde 
openen, maar dat het niet echt lang kon duren. De gemeenteambtenaren 
waren op hun hoede en kwamen geregeld kijken of de club zich aan de 
sluitingsuren hield. 
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Voetdorpe had het grootste woord. Hij vertegenwoordigde een belangrijk 

smaldeel binnen de oude garde en had met lede ogen moeten aanzien hoe de 
club ten gronde aan het gaan was. “We gaan het boeltje eens flink opnaaien. Ik 
zal een stukje schrijven in het clubblad en iedereen oproepen de clubavonden 
en de wedstrijden weer te bezoeken. Ik maak wel een deal met het plaatselijke 
taxi-bedrijf zodat niemand zich zorgen hoeft te maken over het vervoer. We 
zullen die politici en ambtenaren eens laten zien dat onze club sterker is dan ze 

denken. We laten ons niet klein maken. De boete die staat op het te laat 

sluiten van het clubhuis slaan we over op de aanwezige leden en we proberen 
de ziel weer terug te krijgen in de club. Wedden dat er animo voor is”. Zo 
gezegd zo gedaan. Het stukje in het clubblad werd ondertekend met „Puk en 
Pul‟, met een 



 

 

 
knipoog naar hoe Biggens en Voetdorpe wel eens worden genoemd binnen de 
vereniging.  
Het kerstclubblad viel, zoals al jaren gebruikelijk was, ruimschoots voor kerst 
op de mat bij de leden en de oproep van Voetdorpe had een prominente plaats 

gekregen. Iedere dinsdagavond zou de clubavond worden opgeleukt met 
optredens van bekende artiesten uit de regio, er zouden hapjes te krijgen zijn 
en er werd een rookruimte ingericht. De bierprijs zou worden verlaagd en voor 
vervoer zou worden gezorgd. De eerste avond zou nog voor de kerst 
plaatsvinden en mocht gerust een succes worden genoemd. Het was niet zo dat 

je over de hoofden van de leden en oud-leden kon lopen, maar de opkomst 
was toch niet slecht. Een mannetje of 20 bevolkte de bar en een populaire 

volkszanger bracht gezellige kerstliedjes ten gehore. De omzet was goed en 
gelukkig had er geen controle van een gemeenteambtenaar plaatsgevonden. 
Voetdorpe was een tevreden man. De volgende keer zou het zeker drukker zijn 
en hij had nog veel meer plannen. Zo zou hij nog een aantal bingoavonden 
gaan organiseren en zou het clubhuis ook opengesteld worden voor 
bridgedrives. Door de toegangsprijs van dit soort avonden laag te houden, zou 
er een massale toestroom volgen en de volgende stap zou zijn dat de 

deelnemers een verplicht lidmaatschap van Sportclub ‟t Opstootje zou worden 
voorgehouden. Voetdorpe kreeg gelijk. In de donkere dagen voor de Kerst 

hadden zich de eerste nieuwe leden gemeld en de tweede clubavond werd 
maar liefst door 43 oudleden bezocht. Schaapers, Huurders, Knakko ze waren 

allemaal een kijkje komen nemen en rolden 
rond een uurtje of drie ladderzat de taxi in. 

De clubavond tussen Kerst en Oud en Nieuw 
werd helemaal een dolle boel. Veel oud-leden 
hadden in die week vakantie en namen de 
gelegenheid te baat om een borrel te komen 
drinken. Ze hadden tot op heden alleen maar 
goede berichten gehoord en het nieuws 

verspreidde zich snel. Jan Joep was er, de 

gebroeders Vanille waren er alle vier en ook 
de Haagse apotheker Tuinman had de weg 
gevonden. Hij was zeker 20 jaar niet bij ‟t 
Opstootje geweest. Ook voorzitter Antonissen 

was blij en hij mocht een opgetogen verhaal houden tijdens de goed bezocht 
Nieuwjaarsreceptie. Sportclub ‟t Opstootje leek de opgaande lijn weer te 
pakken te hebben en de toekomst zag er iets rooskleuriger uit. Er moest echter 

nog veel gebeuren, want als geen ander realiseerde de ambitieuze voorzitter 
zich dat een paar goed bezochte clubavonden nog geen zomer betekenden.   

Op de eerste dinsdagavond van het nieuwe jaar meldden zich ruim 120 man. 
Meer dan de helft nam deel aan de training en de rest vermaakte zich met een 
kaartje of aan het biljart. Mark Hoop kreeg de drank niet aangesleept en had 
de  



 

 

 

hulp ingeroepen van vier vrijwilligers. De eerste klachten waren rond 
middernacht bij de politie binnengekomen. Boze buren hadden geklaagd over 
geluidsoverlast en na 8 telefoontjes was de politie polshoogte gaan nemen.  
Het was nog steeds een dolle boel in het clubhuis van ‟t Opstootje en de 
geluidsinstallatie stond op 10. De politie greep gelijk in en sommeerde de 

aanwezigen het pand direct te verlaten. Binnen vijf minuten was dat het geval 
en de taxi-busjes reden af en aan om de dronken leden van de vereniging naar 
huis te brengen. Het clubhuis werd gesloten en de club had zijn eerste boete 
aan de broek. 

De verhalen over het voorval gingen als een lopend vuurtje. 
De week erna puilde het clubhuis uit. Sportclub ‟t Opstootje was 
een soort geuzenbroedplaats geworden, een plaats 

waar het verzet tegen de plaatselijke politici werd gekanaliseerd. 
Iedereen wilde erbij horen. In een week tijd hadden zich 159 nieuwe 
leden gemeld en dat aantal had vele malen hoger kunnen zijn als 
secretaris Jansen had kunnen beschikken over een snellere 
computer. Iedereen wilde erbij horen en moest en zou lid worden 
van de club om zich zo een toegang te verwerven tot de inmiddels fameuze 
clubavonden. Toen het clubhuis voor de tweede achtereenvolgende keer door 

de politie werd gesloten, kwamen de eerste protesten op gang. Er werden 

eieren tegen de ramen van de klagende buren gegooid en de ingezonden 
brieven in het plaatselijke sufferdje waren niet voor de poes. Bij alle huizen in 
het anders zo rustieke stadje werden vuile onderbroeken buiten gehangen om 
aan te geven dat men schijt had aan dit Gemeentebestuur. De hele stad kwam 
vol te hangen en er hingen meer onderbroeken voor de ramen dan 

verkiezingsposters. De verkiezingen stonden immers voor de deur en Sportclub 
‟t Opstootje werd ongewild  onderdeel van de campagne. Toen de vereniging 
nog slechts zo‟n 100 leden kende had niemand binnen de plaatselijke politiek 
enige aandacht gehad voor de club, maar nu was het clubje ineens iets waar 
serieus rekening mee moest worden gehouden. De wethouder van Sport, 

verantwoordelijk voor alle sportaccommodaties, wist niet waar hij het had en 
belegde een topoverleg met zijn ambtenaren: “Jullie zeiden me toch dat die 

club zou doodbloeden zodra ze op Sportpark De Buurt zouden zitten? Nou het 
tegendeel is waar: nog even en ze zijn groter dan de atletiekvereniging. Wat 
moet ik in hemelsnaam doen?” Het overleg leidde feitelijk tot niets. Er kon niet 
worden ontkend dat het gehele beleid rondom de sportaccommodaties een 
grote soap was geworden, waarvan niemand nog precies wist wat er goed was. 
De mannen van ‟t Opstootje gingen inmiddels onverdroten door met het 
organiseren van allerlei activiteiten. De creativiteit won het ook hier van de 

plaatselijke ambtenarij. Op het moment dat de politie binnenkwam stonden er 

al zo‟n 40 taxibusjes klaar voor de deur van het clubhuis. Alle aanwezigen 
werden naar de woonboerderij van de buitenlandse spelers gebracht en daar 
werd het feest gewoon voortgezet. Er was over nagedacht want de taxibusjes 
konden parkeren op het oude veld aan de Lang Tunnelstraat. Bertje Maanen  



 

 

 
fungeerde daar als parkeerwacht, nadat hij met het oude apparaat lijnen voor 
parkeervakken had getrokken. Zo ontstond een bijna maatschappij brede 
sportvereniging waar iedereen bij wilde horen en de club haalde op zijn gemak 
een ledental van 2000. Een club om rekening mee te houden. Alle politieke 

partijen deden dat dan ook en namen in hun verkiezingsprogramma een 
bepaling op dat er een oplossing moest komen voor de problemen van 
Sportclub ‟t Opstootje. Niemand kon nog om de club heen en bij de 
collegeonderhandelingen werd bijna nergens anders over gesproken. Een 
oplossing was echter niet zo snel voor handen. De omwonenden van het 

sportpark waren dan wel allemaal lid geworden van ‟t Opstootje, de problemen 
die ermee gepaard gingen, namen ze echter niet voor lief. Op trainings- en 

wedstrijddagen was er geen parkeerplaats meer vrij in de wijk en de twee 
kunstgrasvelden voldeden allang niet meer. Er ging bijna een jaar voorbij, 
waarbij voorzitter Antonissen vrijwel wekelijks aanschoof bij een hoog overleg. 
Hij was inmiddels een beetje een local hero geworden, want zijn achterban was 
groter dan die van welke politieke partij dan ook. De gezellige 
clubbijeenkomsten duurden voort en werden tot het moment van een 
definitieve oplossing gedoogd. 
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In het clubhuis zaten ongeveer 40 hoog bejaarde mensen kerststukje te 

maken. Het was een week of anderhalf voor Kerst en er leek nog steeds geen 
oplossing voor Sportclub ‟t Opstootje in het vooruitzicht. Voorzitter Antonissen 
had zijn goede vriend en projectontwikkelaar Luc van Breda eens uitgenodigd. 

Samen zaten ze aan de koffie en keken ze uit op de besneeuwde sportvelden.  

http://www.autobedrijfknobel.nl/


 

 

 
“Ik wil jullie best uit de brand helpen. Heb nog een paar hectare grond liggen 
waar ik niet op mag bouwen en als de Gemeente mij jullie huidige locatie 
aanbiedt om hier een paar woningen weg te zetten, is volgens mij iedereen 
blij”.  Antonissen reageerde enthousiast, vooral omdat de locatie van Van 

Breda veel centraler was gelegen en voldoende ruimte bood voor alle 
activiteiten van Sportclub ‟t Opstootje. Hij besloot een Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering uit te schrijven en nodigde de leden van de club uit om op 
de dag van Driekoningen een vergadering bij te wonen. Vanwege de te 
verwachten hoge opkomst zou de BALV plaatsvinden in het plaatselijke theater. 

Antonissen wist dondersgoed dat eerst de leden van de club zich over het 
voorstel moesten uitspreken en pas daarna het College van B&W en de 

Gemeenteraad. Niemand die tegen een meerderheidsbesluit van deze machtige 
club durfde te stemmen. Antonissen werd niet voor niets de 
onderburgemeester van de stad genoemd. Hij ging aan de slag, bereidde het 
voorstel tot in de puntjes voor en legde het natuurlijk in de week bij enkele 
prominente leden van Sportclub ‟t Opstootje. Nog voor de Kerst was alles in 
kannen en kruiken en de vergadering van 6 januari zou nog slechts een 
formaliteit zijn. Antonissen kon met een gerust hart de kerst gaan doorbrengen 

met zijn familie en hij ging tevreden op pad om de bestelde kalkoen op te 
halen in het winkelcentrum. Daar liep hij de wethouder Sport tegen het lijf: “Ik 

heb het altijd al gezegd, Antonissen. Sportclub ‟t Opstootje zit niet goed op dat 
nieuwe sportpark. De jeugdige leden moeten veel te ver fietsen om er te 
komen en de wortels van ‟t Opstootje liggen toch echt ergens anders. Je bent 
me met dat nieuwe voorstel net voor. Als jullie er zelf niet mee waren 

gekomen, dan had ik hetzelfde gedaan”. Antonissen was te verbouwereerd om 
nog inhoudelijk te reageren. Hij nam de kalkoen onder zijn arm, knikte 
vriendelijk en zei vervolgens: “Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, 
wethouder”. Hij wist dat zijn club sterker was gebleken dan welk politiek 
bestuur dan ook. 

 



 

 

 

Nieuw bloed…………………………..(2) 
  
Je naam Luuk Leendertz 
  
Je leeftijd 8 jaar 

  
Wanneer ben je begonnen bij REL? Dit seizoen, 
maar vorig jaar al af en toe ingevallen  
  

Had je voordat je bij REL begon al eerder rugby 
gespeeld? Met papa, Daan , Jonas, Bart en Corné. 

 
Door wie of wat ben je gaan rugbyen? Door papa 
en Daan  

  
In welke categorie/team speel je? Turven  
  

Op welke positie speel je? Van Corné moet ik aan de zijlijn en als er een 
hoopje jongens is moet ik er achter staan 

  
Wie is je trainer? Tommy en af en toe Rik  
  
Wat doe je nu voor werk/ welke studie volgt je? Groep 4  

  
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, en ook van 

papa 

 
Welke wedstrijd heb je gezien? Alle thuiswedstrijden van REL 2 
  
Heb je het naar je zin bij REL? Ja  
  
Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL? Niks  
  

Wat je verder nog wilt toevoegen. Tommy noemt mij een speermonster 
omdat ik heel snel ben ! 
 



 

 

 

 

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 Scrumpie…………… 
 
   Uitgave  Deadline 

 
April 2010  16/4   12/4 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

REL Kerstdiner………………… 
 
Afgelopen vrijdag, traditioneel de laatste vrijdag voor Kerstmis vond het 
Kerstdiner plaats in restaurant de Twee Gebroeders in Etten-Leur. 
Bij binnenkomst vertelde een van de dames van de bediening dat het nu al de 
derde keer was dat ze “een” rugbyclub te gast hadden. Vorig jaar vond het 
Kerstdiner ook plaats in de Twee Gebroeders en na de trip naar Ierland hebben 

we het afscheidsdiner ook in de Twee Gebroeders gehouden. Het was de dame 
even ontgaan dat de rugbyclub van Kerstdiner en de rugbyclub dat terugkwam 

van een buitenlandse trip één en dezelfde club is. Hier blijkt maar weer eens 
dat het Kerstdiner vorig jaar prima is verlopen en REL zich daar van zijn beste 
kant heeft laten zien. 
Zo ook afgelopen vrijdag. Bijna 70 deelnemers. Iedereen had zich feestelijk 

aangekleed, de zaal was leuk versierd en het eten was weer prima. Doordat 
enkele van onze gasten vastzaten in het verkeer startte het diner een half 
uurtje later dan gepland, maar dat mocht de pret niet drukken. Tussen de 
gangen door heeft Mels een mooie speech gehouden en later op de avond 
kwam de nieuwe tripcommissie verkleed in een badjas, details vertellen over 
de komende trip naar Engeland. 

Om degene die helaas niet aanwezig konden zijn, hierna enkele foto‟s om aan 

te geven dat iedereen het prima naar zijn of haar zin had. 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ledenadministratie………….. 
 
De ledenadministratie van REL wordt op één centraal punt 
gevoerd. Vanuit deze database halen bestuursleden, trainers en 

begeleiders hun actuele informatie. Dit geldt ook voor de 
gegevens van sponsors, donateurs, en vrijwilligers. 

 
Indien er zich wijzigingen voordoen in de vaste gegevens, bv 
wijziging van mobiele nummer, adres of e-mailadres dit graag 

uitsluitend doorgeven op penningmeester@rugbyclubettenleur.nl 
 

Indien wijziging van gegevens op een andere manier aan REL 
worden doorgegeven bestaat de kans dat de wijziging niet of 
veel te laat wordt doorgevoerd! 

 
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. 
 

René Pijnenburg 
Penningmeester en ledenadministratie 
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THE REL’AXED’ TOUR 2010 
If you are interested in: 
* good accommodation 

* meeting old & new rugby mates in England 
* watching a high level Premiership match 
* playing a friendly match vs Claverdon 

* good food 
* and more… 

BE THERE!!! 
 

Leaving March, 25 evening, arriving March 28 afternoon 
 

       
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

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
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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 

 
 

 

Nieuwjaarsreceptie en Oud tegen Jong……… 
 
Nog een voor uw agenda. Nieuwjaarsreceptie en Oud tegen Jong op zondag 3 
januari 2010. Uiteraard weer met medewerking van de Leurse Leut. Het zal 
net als andere jaren weer een schitterende middag worden. Zorg dus dat je er 
bij bent! 
 

 
 



 

 

 

Young Blood………………………..(3) 
  
Name?  Matt “Gus” Wieland 
 
Age?  23 
 
Since when do you play for REL? November 

2009 
 

Have you ever played rugby before playing 
for REL? Yes, Ive played rugby for Wynnum 
Bugs, Easts Tigers and Queensland University of 
Technology 

 
Who or what made you play rugby? A friend 
starting playing when I was 7 at my local club and 
I joined him 

 
What category or team do you play in?  I play in REL 1 

 

What position do you play?  Loosehead Prop 
 
Who is your trainer/coach? Mess 
 
What kind of job do you have or what education do you follow? I have 
an International Business degree from university and I work in logistics 
 

Are you engaged in a romantic relationship? No 
 

Have you, before playing rugby, played any other sport? Yes, I also 
played and coached cricket 
 
Do you watch the games of our 1st Team? Yes 

 
What games did you see? I watch all the games 
 
Do you enjoy playing for REL? Yes, I love playing rugby for REL 
 
Would you like things to be changes at REL? Yes, I think the team coach 
should buy more drinks after the game for everyone 

 



 

 

 

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 



 

 

 

Van de trainer…………. 
 
Ho ho ho...well it is that time already, we have a tree and we have a a few 
plans hatching for celebrating our "orphan's Christmas" away from our 
families...and all of us Aussies have our fingers firmly crossed for a white 

Christmas. Our usual Christmas day in Brisbane is extremely hot with 
temperatures in the high 30s (and it is even hotter in Rockhampton, where 
Meggs is from) so snow is a pleasant change for us. We all enjoyed the REL 
Christmas dinner on Friday night (some a little too much) and we are incredibly 

grateful to all our friends at REL for making us feel so welcome and part of the 
REL family. 

  

Over the past month we have 
played some terrific rugby 
against the very best teams in 
the Ereklasse. I have been 
proud of Alex and his team for 
the fighting spirit they have 

developed. I receive a lot of 

feedback from across a broad 
spectrum of the Dutch rugby 
community and REL has 
acquired a new-found respect 
from some unlikely 
quarters. While we did not 

manage a win in the past four 
outings, we put ourselves in 
the position to have beaten 
both Castricum and 'tGooi, 

having Castricum 17-15 until 
the last minute (and in front of 
a very worried Castricum 

crowd) and succumbing to 
'tGooi 24-23. It is critical for 
the team that we show the 
same fighting qualities in the 
new year against Delft, AAC 

and Sparta in particular. 

  

It has been an interesting period personally for me as a coach. Whilst it is 
bitterly disappointing to fall just short of claiming two of the biggest scalps in 
Dutch rugby, it is also just as exciting and rewarding to see all the 1st team 
squad grow into a competitive outfit who really do believe that they can mix it 
with any team in the Ereklasse. A month ago I got a feeling that some people  



 

 

 
within the club may have been happy to "hold" a team like 'tGooi or Castricum 
to a 20 or 30 point loss, but now the players know that the target is much 
higher. And that change in the psyche of the team needs to turn into a more 
destructive focus when we play the teams who are lower on the table. 

  
When I first wrote for Scrumpie back in April I set a personal target of 
improving the skills of each player in the squad and I think we have started to 
see the fruits of the hard work on the training pitch flowing into our 
performances. Obviously we still have significant ground to cover, but I believe 

we have come a long way in just three months. I am really excited about what 
we will do in the next bracket of matches. 

  
Since I have joined REL I am continually impressed by the efforts of so many 
people to make the REL club what it is. I wanted to acknowledge and thank Jan 
de Jonge for his generosity in hosting the 1st team to a breakfast before the 
match against Den Haag. I would also like to thank Mels and the REL 
Committee (and the REL club itself) for all its efforts in helping me and my 
countrymen settle into the southern Holland way of life. 

  
Finally, I would like to wish you all the very best for Christmas and the New 

Year celebrations. Say safe and stay warm and I look forward to seeing you all 
in the near future. 
  
Cheers, Paul 

 

Kerstwoord van de secretaris en coördinator 
van de junioren en colts………… 
 
Terugkijkend op de eerste seizoenshelft van de junioren en colts, zijn we 

aangekomen aan een periode waarin we een paar weken welverdiende rust 
kunnen pakken. Door de feestdagen en de weersomstandigheden zullen 
komende weken weinig wedstrijden gespeeld worden. Ook zullen de trainingen 
aangepast worden aan het koude weer. Dit zal echter geen reden zijn om niet 
te trainen!! Hoe dan ook, pak je rust en zorg dat je van je (kleine) blessures af 
komt. 
 

Nogmaals, ik zei terugkijkend. Afgelopen periode is een bewogen periode 
geweest waarin de oudere jeugd naar mijn mening toch lekker gebald heeft. 
Ondanks dat we afscheid hebben moeten nemen van Rik en Thuur, zijn de 

junioren en colts in de regionale competitie (eerste deel) beide als tweede 
geëindigd. En hierdoor zullen we het de rest van de competitie op moeten 
nemen tegen de sterkere teams in Nederland. En dat dat even wennen is, 
hebben we gemerkt. Dit wil nog niet zeggen dat we niet lekker kunnen  



 

 

 
rugbyen. Op enkele wedstrijden na hebben dit ook gedaan. Zelf wil ik dit de 
rest van het seizoen ook gaan doen en ik hoop dat jullie dat ook van plan zijn. 
Dus iets meer en beter trainen en vooral de groeiende lijn van afgelopen 
wedstrijden doorzetten. Als we dit met zijn allen doen, hebben we een mooie 

tweede helft voor de boeg. Vooral: laat je niet intimideren en zoek het 
avontuur op! 
Verder deze maand, geniet van de feestdagen en je vrije weekenden. Blijf 
vooral trainen en hou jezelf fit. Eet niet te veel oliebollen, maak er een gezellig 
uiteinde van en pas op met vuurwerk! Vooral wens ik iedereen fijne feestdagen 

en heel veel goeds voor 2010! 
 

Grtz., Jaap 
 

Sneeuwpret………… 
 



 

 

 

Young Blood ………………………..(4) 
  
Name?  David Skelton  (BAM BAM) 
  
Age?  22 
  
Since when do you play for REL?  Since October 2009 

  
Have you ever played rugby before playing for 

REL?  Yes, Easts Tigers Brisbane, Australia 
  
Who or what made you play rugby?  My family!  My 
dad played and both my brothers play back home. 

  
What category or team do you play in?  REL 1 
  
What position do you play? 12 
  
Who is your trainer/coach?  Paul (Mess) 

  

What kind of job do you have or what education do you follow?  I am an 
electrician 
  
Are you engaged in a romantic relationship?  Yes, with Pebbles 
  
Have you, before playing rugby, played any other sport?  Yes, cricket 
  

Do you watch the games of our 1st team?  Yes 
  

What games did you see? All since I arrived 
  
Do you enjoy playing for REL?  Yes 
  

Would you like things to be changed at REL?  To win more games would 
be good.. 
  
  
Cheers,  Dave 



 

 

 

Stand wedstrijdbal-sponsors  
Seizoen 2009- 2010 
 
De laatste wedstrijdballen voor de competitie zijn vergeven. 
Voor de wedstrijddagen vóór en tijdens het Paasweekend zijn nog 3 ballen te 
vergeven. 
  

Datum: Wedstrijd: Sponsor: 

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

Zo 29 nov 2009* REL 1 – ‟t Gooi 1 Alfred v.d. Graaf 

Zo 13 dec 2009* REL 1 – Haagse RC 1 
Honk- &Softbal- vereniging 
The Stags 

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 Joop & Helma 

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 nu alle wedstrijdballen voor de competitie wedstrijden 

van R.E.L. 1 vergeven. 
Heeft u interesse of kent u iemand die een wedstrijdbal voor een van de 
Paaswedstrijden zou willen sponsoren, laat het even weten. 

 
Met vriendelijke groet, Wanne Wevers. 
w.wevers@casema.nl 

 
 

Paastoernooi 2010…….. 
 
In vorige scrumpie heb ik een stukje geschreven over de wedstrijddata rond de 
Paas- weekends. 

Hieronder een update: 
 
Afgelopen november zijn alle wedstrijdsecretarissen een “Reminder” verzonden 
over onze wedstrijddagen bij R.E.L.  
Hieronder de wedstrijddata en de aangemelde deelnemers tot op heden: 

mailto:w.wevers@casema.nl


 

 

 
27-03-2010: Het 3de Pré Paastoernooi voor turven (U9) & benjamins (U11). 
Deelname: Nog géén definitieve deelname bevestigd. 
 
03-04-2010: Het 15de Paas Rugby Toernooi voor junioren (U17). 

Deelname teams: Bredase Rugby Club (Junioren); Gilfach Goch RFC (U17); 
Coaville RFC (U17) 
 
04-04-2010: Het 37ste Paas Rugby Toernooi voor Senioren. 
Deelname: Nog géén definitieve deelname bevestigd. 

 
Ik hoor jullie denken ... “zo, zo, dat zijn nog niet erg veel aanmeldingen!!” . 

Zoals in het vorige scrumpie ook vermeld geen nood.... uit het verleden blijkt 
dat wij eind januari / februari de definitieve bevestigingen voor deelname aan 
de wedstrijddagen binnen vallen. Ook zijn er in de laatste weken nog clubs die 
toch interesse hebben in ons toernooi. 
 
Op de oproep om als EHBO‟er bij wedstrijddagen van de R.E.L. een steentje bij 
te dragen, zijn 2 reacties bij mij persoonlijk binnen gekomen. Tuur en Edwin, 

jullie horen nog wel wanneer we van jullie diensten gebruik willen maken. Zet 
maar in je agenda: 27-03-2009 en 03 + 04-04-2009. 

 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende de 
toernooidagen bij REL. 
 

Met vriendelijke groet, Wanne Wevers 
w.wevers@casema.nl 
 
 

Activiteiten Commissie……… 
 

Afgelopen seizoen is er in de club een activiteiten 
commissie (AC) geboren. Jan de Jong, Nicky 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 in jullie agenda vast te leggen: 
 
Nieuwjaars receptie en Oud tegen Jong: 03 januari 2010. 

mailto:w.wevers@casema.nl


 

 

 
REL Feest: vrijdag 30 januari 2010.  
Ja, ja de eerste thema suggesties / voorstellen zijn ontvangen: 

- Tour (de France) Feest 
- Golf feest 

- Toppers feest 
- White sensation 
- Onder water feest (Down Under Water Party) 
- Rock & roll 
- Flintstones of Oer feest   

Welke thema het wordt ..... dat zien we wel... misschien wel een andere .... 
wie weet. Binnenkort meer info!! 

 
Meelopen met de Carnavalsoptocht van Etten naar Leur: zondag 14-02-
2010. 
Motto: De Stijloren (Etten): W'emme onze draai gevonne.  
Motto: Ut Zwaaigat (De Leurse Leut): W‟emme de touwkes in haande. 
 
Op zondag 14 februari zal de optocht van Etten naar Leur gaan.  

Ons 1e team heeft een belangrijke uitwedstrijd tegen Sparta en voor het 2e 
team is geen wedstrijd gepland. 

De optocht is een uitermate goede gelegenheid om de Rugby en R.E.L. 
bekendheid te geven in Etten en in de Leur. Wij vragen de jeugd en de 
senioren deze dag “vrij” te plannen om onze club in Etten-Leur bekendheid te 
geven. 

Voor deze activiteit zoeken wij vrijwilligers!!! 
 
Nieuws en nieuwtjes voor bovenstaande activiteiten volgen. 
 
Met vriendelijke groet, de activiteiten commissie. 
Jörgen Bond, Jan de Jong, Mike Stapel, Nicky Martens, Wanne Wevers 

 



 

 

 


