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Van de (scheidende) voorzitter……………… 

 
Alweer de laatste Scrumpie van het 
seizoen 2009-2010. Tevens het 
laatste voorwoord van mij als 
voorzitter. Zoals de meesten van 

jullie al wel weten leg ik op de ALV 
van 30 juni a.s. de voorzittershamer 

neer. 
 
Terugkijkend op het afgelopen 
seizoen ben ik trots, tevreden en 
teleurgesteld. Ik ben geenszins trots 

op mijn persoonlijk optreden, maar 
wel op velen van jullie in de club. 
Ons eerste team heeft zich kunnen 
handhaven in de Ereklasse zonder 
de nacompetitie te hoeven spelen. 
Heel indrukwekkend is dat dit in de 

laatste fase van de competitie is 

afgedwongen door de 4 van de 
laatste 5 wedstrijden te winnen. Nogmaals een welgemeende felicitatie aan 
spelers, trainers en coaches en de leden van de Technische Commissie. Het is 
heel bemoedigend dat de contouren van het team, en de begeleiding, voor 
volgend seizoen duidelijk zichtbaar worden. Het moet volgend jaar mogelijk 
zijn de opgaande weg van dit seizoen voort te zetten. 

Ons tweede team heeft het hele seizoen met een ruime selectie kunnen ballen. 
Ik blijf bij mijn stelling dat het tweede, voor een Ereklasser, op een te laag 
niveau speelt. Wil de club continuïteit in het spelen in de top van Nederland, 

dan zal er een sterk tweede team moeten worden ontwikkeld. Voor het spelen 
van, wat meer, recreatief getint rugby zal een derde team uitkomst moeten 
bieden. Maar los van deze lange termijn visie, kan de club wel terug kijken op 
een tweede team wat in grote verbondenheid met elkaar een zeer leuk seizoen 

heeft gespeeld. Hulde aan spelers en begeleiding. 
Binnen de jeugdafdeling hebben we geen groei gezien in het seizoen 2009-
2010. Wel is er te zien tijdens toernooien en wedstrijden dat de jeugd van 
Rugbyclub Etten-Leur een gedegen opleiding krijgt. Binnen alle 
jeugdcategorieën spelen de jeugdleden op een, landelijk, heel behoorlijk niveau 
mee.Het is heel leuk om te zien dat we weer een zeer actieve jeugdcommissie 

hebben, welke organiseert en enthousiasmeert. Fantastisch, ga zo door. 

 
Met betrekking tot de verhuizing ben ik tevreden dat we een deportatie naar 
De Streek, in ieder geval voor het moment, hebben kunnen afwenden. Maar   



 

 

 
tegelijkertijd ben ik teleurgesteld dat er niet een oplossing is voor ons 
accommodatieprobleem. Verschillende varianten zijn in onderzoek, maar vanaf 
half februari is bij de lokale politici de focus gevestigd op de 
gemeenteraadsverkiezingen en vervolgens het formeren van een college. 

Zodra binnen de gemeentelijke politiek iedereen weer overgaat tot zijn of haar 
inhoudelijke verantwoordelijkheid, zal REL weer in overleg moeten treden met 
het college. 
 
Ronduit teleurgesteld ben ik over wat is bereikt met betrekking op het omhoog 

brengen van de begroting. Bij mijn aantreden heb ik de noodzaak ter tafel 
gebracht om meer financiën beschikbaar te krijgen voor de club. Dit is niet 

gelukt, sterker nog, we dreigen zelfs minder inkomsten te krijgen. Natuurlijk 
hebben we ook last van de recessie, maar we hebben ook last van “geen 
daden, maar woorden”. Tot eind juni zal er nog hard aangetrokken moeten 
worden om dit seizoen niet te laten eindigen in een financieel debacle. Mijn 
persoonlijke teleurstelling zit er in dat ik niet in staat ben geweest dit om te 
buigen. 

 
Apart woord van waardering voor de trip commissie. Als niet-deelnemer heb ik 
uitsluitend positieve verhalen gehoord. Complimenten voor jullie inzet en het 

bereikte resultaat!! 
Waar waren gedurende het seizoen de andere activiteiten georganiseerd door 
de activiteiten commissie? Zet zo snel mogelijk een fantastisch evenement 
weg. Jullie hebben zelf het bewijs geleverd dat je er toe in staat bent!! 

 
Voor wat betreft de toekomst van mij als actief lid van Rugbyclub Etten-Leur, 
wil ik wat persoonlijke overwegingen en een beslissing met jullie te delen. Het 
“opstappen” als voorzitter heeft primair te maken met tijd. Mijn zakelijke 
beslommeringen verbruiken een enorme hoeveelheid tijd, maar vooral energie. 
Maar wat hier dan ook wel degelijk meespeelt, is hoe je daarnaast binnen de 

club kunt functioneren. Het in enge zin spelen van voorzitter hoeft op zich niet 

zoveel tijd te kosten. Het uitzetten van het beleid, sturen op hoofdlijnen en 
bijsturen waar nodig. Maar de praktijk is dat de invulling het afgelopen jaar een 
flinke parttime functie is geweest. 
Daar waar ik verschillende keren heb gezegd dat ik de kar “verhuis” wel wilde 
blijven trekken, en het verhaal sponsoring op me wilde nemen, ben ik de 
laatste week enorm aan het twijfelen geslagen. Ik voel me het meest in mijn 

element, en functioneer het beste, als ik het gevoel heb dat we samen het 
spreekwoordelijke appeltje schillen. Terugkijkend heb ik dat het afgelopen 
seizoen met te weinig mensen gehad. Wel degelijk zijn er mensen binnen de 

club die zich, soms tot het onredelijke, inzetten voor de club. Dit zijn dan ook 
nog eens de mensen die regelmatig de strontkar over zich heen krijgen. Voor 
het moment ben ik dan ook tot de conclusie gekomen dat ik, in ieder geval 
volgend seizoen, een 100% sabbatical neem. 



 

 

 
Wat nog rest is een aantal activiteiten op de club ter afsluiting van het seizoen. 
Ik hoop velen van jullie daar te mogen treffen en zal er verder alles aan doen 
om de zaken organisatorisch en financieel zo goed mogelijk over te dragen aan 
het volgende bestuur. Daar kunnen jullie van op aan. 

 
Mels Teunissen 
 
 
 

 
 

Algemene Ledenvergadering seizoen 2009-
2010 
 
Beste Rel-leden,  

 
Noteer nu alvast in je agenda de datum van de Algemene ledenvergadering 
van dit seizoen. De datum van de komende A.L.V. is op woensdag 30 juni 
a.s. De aanvang is 20.00uur en de vergadering wordt in ons clubhuis 

gehouden.  
Zorg dat je erbij bent. 
 

Bestuur Rugbyclub Etten-Leur 
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Uit de Ouwe Doos 
 

 
 
Els Ketelings, Jaqueline van Leerzem, Tineke Esveld en de zus van Els 
 

 



 

 

 

VRIENDEN VAN 2 SLUITEN COMPETITIE 
TIJDIG AF 
 
Op woensdagavond 31 maart om 21.30 uur sloten de vrienden van 2 hun 
competitie in de 4e klasse zuidoost af na 16 wedstrijden tegen 
Tilburg/Tarantula. Helaas werd de competitie niet afgesloten met een klinkende 
overwinning maar met een geheel onnodige nederlaag. 

Echter de vrienden waren geen vrienden van 2 als hier geen positieve lering uit 

getrokken kon worden.  
 
Dus werd het 
seizoen in vrienden 
stijl af gesloten 
met een hapje, een 

drankje en de 
tegenstander onder 
de grasmat 
gezongen.  

 
Dit keer geen 

uitgebreide tafel, 
geen speciale 
kok, maar een pan 
dampende worst 
met ontdooide 
broodjes, met 
gevoel bereid door 

onze eigen cateraar 
Tokio Thuur. De broodjes worst vonden tussen de liederen door gretig aftrek 

bij de tegenstander en de eigen spelers. 
 
Een paar dagen van betrekkelijke rust en een frisse wind aan de Hollandse kust 
gaven aan de coaching staff  de gelegenheid om het seizoen te evalueren. Na 
een uitgebreide terugblik direct na het kerstdiner werd ditmaal tijdens een 

lange strandwandeling de balans van het seizoen 2009 – 2010 opgemaakt. 
 
Tot aan het kerstreces werden 9 competitiewedstrijden gespeeld waarvan er 4 
werden gewonnen en 5 verloren. Na de kerst tot aan het einde van de  
competitie werden nogmaals 7 competitiewedstrijden gespeeld waarvan er 2 

werden gewonnen en 5 werden verloren. 

De eindbalans 16 wedstrijden gespeeld ; 6 maal winst, 10 maal verlies, 30 
punten.  



 

 

 

1 EVRC the Wallaby's 16 15 0 1 11 0 71 587 164 +423 

2 MMRC Maraboes 16 12 0 4 12 0 60 730 199 +531 

3 RC de Bokkerijders 16 10 0 6 12 0 52 464 229 +235 

4 Tilburg/Tarantula 16 11 0 5 6 5 45 343 224 +119 

5 NSRV Obelix 2 16 7 0 9 6 0 34 294 365 -71 

6 REL 2 16 6 0 10 6 0 30 278 450 -172 

7 Bredase RC 2 16 6 0 10 5 0 29 261 415 -154 

8 RC the Dukes 3 16 3 0 13 6 5 13 164 502 -338 

9 MMRC Maastricht 16 2 0 14 2 10 0 105 678 -573 

     

Gedurende het wedstrijdseizoen is het de vrienden van 2 gelukt om alle 
wedstrijden vrijwel compleet danwel overcompleet, zowel uit als thuis, te 
spelen met uitschieters van 24 aanwezige spelers. 
 

In 15 wedstrijden werd door hard werken en sportieve samenwerking minimaal 
1 maal of meer, een try gescoord, in slechts 1 wedstrijd werd niet gescoord. 
De vrienden van 2 hebben onder alle weersomstandigheden, zon, droogte, 

regen, hitte, hoosbuien, kou, hagel, sneeuw, vorst, harde wind en zware storm 
hun kunsten op het speelveld vertoond. 
 
Desondanks werd er tijdens de competitie 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 (vrijwel) iedere wedstrijd gescoord !.  
 
MAAR,…………………stond de tevredenheids score van de coaches omstreeks 
kerst  

nog op 50%, aan het einde van de competitie moeten we helaas constateren 
dat we op slechts 40% resultaat en tevredenheids score zijn uitgekomen. Het 
hele seizoen hebben we moeten constateren dat ondanks degelijk spel de 
wedstrijden vaak langer duurden dan onze conditie en na noodzakelijke wissels 
het spelpeil sterk varieerde.  
CONCLUSIE,……………..de doelstelling van wekelijks een compleet team en het 
verjongen van het team is behaald, het hogerop komen met een jonger team 

zal een jaartje moeten worden uitgesteld en als uitgangspunt moeten gaan 
gelden voor het seizoen  2010 – 2011. 
 

Hiervoor zullen de jonge vrienden echter de soms nog wat warrige koppen bij 
elkaar dienen te gaan steken en onderling duidelijke afspraken te maken 
omtrent de benodigde trainingsarbeid en training aanwezigheid. De oudere 
vrienden hebben hun lichaam het gehele seizoen in de strijd gegooid om hun



 

 

 
jongere collega’s de juiste rugbyweg te wijzen, het volgende seizoen zullen de 
jonge(-re) mannen het initiatief moeten gaan nemen! 
 
Vrienden van onder de 35, klim in de pen, bestudeer het morse alfabet, breidt 

het mobiele telefoon abonnement uit, neem een tweede email adres, SMS, 
Skype, twitter, en praat met elkaar om gedurende de zomermaanden en het 
volgende seizoen MEER trainingsarbeid te gaan verrichten om zondoende het 
spelpeil gezamenlijk te gaan verbeteren. 
Voor een volledige (team) training zijn minimaal 15 vrienden nodig !! 

 
De competitie zit erop, de 

rugby gaat echter door, op 
dinsdag blijft er getraind 
worden voor de jongere 
vrienden en vergaderd 
worden voor de oudere 
vrienden.  

 
Er zijn in de maanden April 
en Mei nog diverse 

wedstrijden tegen 
buitenlandse teams 
voorzien waarbij de 
vrienden hun capaciteiten 

ten toon kunnen spreiden 
en hun lichaam verder 
sportief kunnen 
ontwikkelen. 
Hou de berichtgeving en de 
telefoon goed in de gaten ! 

 

De coaching staff van de 
vrienden van 2 wenst 
namens alle vrienden 
eenieder een heerlijke, 
warme, lange, genoeglijke, 
ontspannende en vooral 

relaxte zomer toe en een 
geweldige start van het 
nieuwe seizoen 2010 - 

2011. 
 

 
Uw Coaches.  



 

 

 

JEUGD!!!! 
 
Poehpoeh, Wat een lange en vervelende winter was dat zeg…. Op een enkele 
sneeuw-speeldag na alle trainingen afgelast, wedstrijden en toernooitjes welke 
geen doorgang konden vinden. Gelukkig is het weer al een tijdje aan een 
opmars richting zomer bezig waardoor de grote en kleine kids weer in de wei 

kunnen draven!!   
 

 
 
Sportief mogen we niet klagen,  Alle jeugd in de landelijke competities (Colts 

en junioren)  laten een stijgende lijn zien in de uitslagen als ook in het 
vertoonde spel.  
 
De trainings-opkomsten hebben bij de grote jeugd in de wintertijd een stevige 
“winterslaap” ondergaan, opkomsten waren minimaal of zelfs een paar keer 

helemaal 0! Dit is absoluut een minpunt in  het seizoen wat voor de  trainers 

zeer frustrerend was. De trainers doen hun best om op tijd met een goed 
trainingsprogramma op de proppen te komen en dan kan het tot een 
behoorlijke frustratie leiden als er dan geen spelers op training verschijnen. Als 



 

 

 
je niet kunt komen trainen geldt (net als bij de wedstrijden) dat je je afmeld bij 
trainer of begeleider. Hierop is de jeugd aangesproken en ik moet zeggen dat 
het sindsdien een heel stuk beter gaat.  
Matthijs is gedurende het seizoen gestopt met training geven aan de junioren, 

hievoor lagen persoonlijke redenen aan ten grondslag. Gus (was al 2e trainer 
junioren samen met Matthijs) heeft deze taken verder overgenomen Bij deze 
wil ik Matthijs bedanken voor zijn inzet!!! 
  
Omdat Gus inmiddels terug is naar Australië zal voor de rest van het seizoen 

Arko de trainingen gaan geven. We trainen dus gewoon door tot het de 
zomervakantie tenzij  de animo dusdanig laag wordt, ik denk dat het voor de 

junioren  een mooie gelegenheid is om je “maatjes” eens te porren mee te 
trainen en te kijken of rugby iets voor hen is.  
 
De Mini’s hebben inmiddels aan de nationale kampioenschappen meegedaan. 
De voorronde in Boxtel was al een goede generale repetitie voor de eindronde 
in Deventer. De mannen hebben 4 van de 5 wedstrijden gewonnen (alleen 

Eemland werd verloren) en als het iets anders was gelopen hadden ze ook de 
5e pot kunnen winnen. Onderschatting van eigen kwaliteiten zorgden er voor 
dat Eemland onze boys konden verrassen, nadat het besef kwam dat ze wel 

degelijk een kans maakten tegen Eemland hebben ze er voor gezorgd dat het 
een echte pot werd waar beide ploegen hadden kunnen winnen.  
Op de nationale kampioenschappen waren de prestaties heel behoorlijk, als je 
in de poule tegen de latere nummer 2 verliest en vervolgens in de kwartfinale 

tegen de latere kampioen onderuit gaat kan je niet zeggen dat je het slecht 
gedaan hebt. Alleen jammer dat dit dan niet in de einduitslag terug te zien is… 
Al met al een goede prestatie.  
De mini’s hebben in de trainingen van Dave een flinke progressie gemaakt, 
nadat Dave weg was heeft Wayne als trainer deze lijn doorgezet.  
 

De Benjamins hebben dit seizoen een flinke stijgende lijn te pakken, er wordt 

met momenten al heel aardig rugby gespeeld. Het meegaan van Rik tijdens de 
wedstrijden werkt ook erg motiverend voor de mannekes. Je kunt op de 
trainingen en wedstrijden zien dat Rik er flink de wind onder heeft en dat de 
trainingsstof er tijdens wedstrijden aardig uit komt! Ga zo door! 
 
De Turfjes zijn het hele seizoen een echte plaag voor de tegenstanders met 

vele overwinningen tot gevolg. Tom moet apetrots zijn op zijn team. Dat laat 
hij dan tijdens wedstrijden ook wel horen!  Al met al een prima seizoen tot nu 
tot…. 

 
Er zijn tijdens trainingen (met name bij de TBM’s) wat kleinigheidjes 
voorgevallen in de vorm van pesterijtjes. Het is natuurlijk niet leuk om 
getackeld of geduwd te worden  als je geen bal hebt of staat te kletsen. Om  



 

 

 
deze reden zijn er voor alle jeugd een aantal regels in het leven geroepen wat 
het respect en fatsoen voor elkaar moet benadrukken. Ook de kleedkamers zijn 
nog wel eens doelwit geweest van “baldadigheden”.  Dit willen we natuurlijk 
niet hebben en ik moet zeggen dat het sinds de invoering van de regels ook 

geen issue meer geweest is.  
 
11, 12 en 13 juni gaan we met de voltallige jeugdafdeling naar de ARDENNEN! 
We gaan een weekend allemaal leuke dingen doen, bijvoorbeeld kanoën en 
mountainbiken. Zorg dat je er bij bent!  

 
Verder heb ik niets meer te melden behalve dat 

je woensdagmiddag 26 mei vrij moet houden, 
we gaan dan een vriendjesdag organiseren. Alle 
jeugdleden worden gevraagd om 2 vriendjes of 
vriendinnetjes mee te nemen, we gaan dan 
allemaal leuke (rugby)-spelletjes doen. Verdere 
informatie volgt nog, zet de datum wel al vast 

in de agenda’s!  
 
Veel plezier nog met de rest van het seizoen en 

tot volgende keer! 
 
Thierry Bayle 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
Nieuw bloed 
  

Hoi ik ben Vincent van den Broek, bij de meesten beter bekend als (Evil) Dick, 
dankzij de Aussies. Op dit moment ben ik 28 jaar.   
 
Sinds oktober 2009 speel ik rugby bij REL. Hiervoor had ik nooit eerder 
gerugbyd. Ik begon het voetballen beu te worden en door mijn vriendin en 
schoonfamilie werd mijn interesse in rugby steeds groter. Bovendien had ik 

Mike Stapel beloofd dit seizoen minimaal één keer mee te komen trainen. Hij 

zei toen “Als je eenmaal hebt meegedaan, dan blijf je het doen”, en daar moet 
ik Mike gelijk in geven. Sinds die ene keer trainen, ben ik inderdaad vaker gaan 
trainen, en inmiddels ben ik lid geworden.   
In november pikte ik gelijk mijn eerste wedstrijd mee in het tweede, om 
vervolgens geen wedstrijd van het tweede, veelal onder leiding van Christ-Jan 
Martens, meer te missen. Meestal speel ik op de wing of als 2e center, wat me 

tot nu toe goed 
bevalt. 
Voordat ik me 
bij REL heb 

gemeld, heb ik 
een aantal 
jaartjes aan 

Thai-Boxen 
gedaan en 
gevoetbald bij 
DSE te Etten-
Leur. Naast 
rugby speel ik 
nog wel 

zaalvoetbal en 
zo nu en dan 
een potje squash 
met collega´s. 
Momenteel werk 
ik bij PET-Power 

als personeels-functionaris en volg daarnaast een werkgerelateerde opleiding. 
Ik woon samen met Esther in Hoeven. 
Het bevalt me uitstekend bij REL, mede door de vele feestjes, waaronder mijn 
eigen surpriseparty, georganiseerd door de vrienden van twee: nogmaals mijn 

dank daarvoor!  



 

 

 

Van de trainer 
 
Well then, here I am at Frankfurt Airport trying 
to kill a couple of hours until my plane boards. I 
had a relaxing night in a Frankfurt hotel after a 
hectic week before I left life on the Leur. 

 
I have already been thinking about the next 
Ereklasse season and I am really excited about 

what REL is capable of achieving. But before I 
get too far ahead of myself I might finish this 
off as my final act of the 2009-10 season. 
 

I have many thank-you's to make...so here 
goes. Bedankt to Mels, Rene, Jaap and all others who contribute to the REL 
management committee. You have helped to make my time REL a very 
enjoyable experience and I am very aware of what a terrific job you do with 
the day-to-day operations of the club. I especially want to thank the Teunissen 
family for their support of me and the other Aussies, your kindness will never 

be forgotten. 

 
Thanks also to Jos, Ton and the technical committee for your support, guidance 
and patience throughout the season. There must have been times when you 
questioned your wisdom of bringing in the Aussies, but in the end we finished 
strongly and have set a great foundation for the next season. 
 

Thanks also to Frank Maas for being such a terrific support to me and the team 
in a number of capacities including assistant coach, trainer, manager, strapper 
and occasional reserve. You are a legend. And thanks also to Dave Skelton for 

his assistance with the coaching throughout much of the season – Bamm 
Bamm's contribution as a player and coach has set a high standard for all the 
REL backs to aspire to maintain into the next season and beyond. 
 

Also thanks to Cis, Jan, Sjoerd and the many others who helped out off the 
field for the 1st grade team. 
 
Also I want to acknowedge the contribution of Chris with the 2nd graders – well 
done on giving up your time and having the patience to work hard at 
developing the rugby skills of this group. 
 

But ultimately the performance of the first team comes down to the players 
and I really want to acknowledge the efforts of Alex Vlieland and his 2009-10 
REL 1st graders who have the rugby community in Holland finally sitting up 
and 



 

 

 
taking the REL club seriously. I am sure the final 6 weeks of the season will 
have the very best teams in The Netherlands a little nervous when they play 
the red, white and black jerseys next year. 
 

I want to mention the efforts of a few players who made this season very 
memorable for me. Firstly I want to thank the other Aussies – Dave, Scott, 
Meggs and Gus who were consistently setting the standard for their team 
mates (both at practice and in the matches). It is not easy coming to the other 
side of the planet and taking on the expectations of a new club. I thought each 

of the Aussie lads were terrific and I value not just their contribution to the 
club as players, but what they bought to the whole culture of the REL club. 

 
I also want to acknowledge a number of the local players for their 
contributions. Firstly, thanks to Alex who was a terrific captain and led the 
team with confidence and courage. Alex has a huge heart and consistently 
inspired his team mates by throwing his body into ruck after ruck. Alex is 
unsure of what his involvement will be next year, but should it come to pass 

that Alex is not at REL he can take satisfation in knowing that he was a key 
contributor in whatever this team achieves in the future.  I would love to see 
Alex in the REL jumper again next season. 

  
I personally think that Rik Roovers is the best Dutch player (if not the best 
player of any nationality) in the Ereklasse and his reputation has only been 
advanced with his performances for REL this year. We all know what Rik can do 

with a rugby ball in his hand or with his crunching defence, but I was really 
proud of how Rik stood up as the backs leader after Dave's departure. Rik 
marshalled the REL defence brilliantly and neither Castricum nor Sparta could 
post a try through the REL backline. 
 
While talking about the backs...the REL backline have developed their own 

culture of being rock-solid in defence and exciting with the ball – I for one 

cannot wait to see how good they can get in 2010-11. I am particularly excited 
by what Hugo Derene will achieve. Hugo is one of those players a coach loves 
having in his squad – while he is extremely talented there are some 
components of rugby which do not necessarily come naturally to Hugo, but he 
has worked so hard to be a genuine Ereklasse quality flyhalf, and he only just 
turned 21.  Throw in a fit Matthijs, Arko, Tommy, Alfred etc and REL boasts the 

making of a backline that can compete with any team in Ereklasse - both in 
attack and defence. 
  

The REL forwards too have developed their own culture.  While we may have 
fielded the smallest pack in Ereklasse, we worked hard at our set pieces and by 
the season's end we were winning almost all of our own throws in the lineouts 
(as well as stealling some of theirs) and our scrum held its own.  I think we  



 

 

 
have one of the best backrows in the competition and Wayne has developed a 
reputation as being the best in Ereklasse at stealing opposition ball. But Meggs 
has been given the chance to use his skills alongside a forward pack with a 
determined work ethic around the ruck area.  Plus having great backrow 

defenders like Scotty, Mikey, Alex and Mark also helps.  I have no doubt that 
we will improve significantly on what the forwards achieved this season - the 
final few weeks gave us a taste of what this group is capable of next year. 
  
I hope that all the players make an effort to maintain their fitness in the off-

season and return in July/August determined to start next season with some 
force.  If anyone wants to contact me over the summer for some guidance with 

training, my email address is paul.davey@hotmail.com or call me on skype 
(paul.mess.davey).  My Australian phone number is +61 438 339 685. 
  
As most people within the club would know, Meggs, Gus and I will be a part of 
the club again next year.  I am planning on being back on the Leur by mid-July 
to start ramping up the preparations for the next season. Until then I hope 

everyone has a safe, enjoyable summer (while I freeze in the Brisbane 
winter...well, not really, the Queensland winter would probably be comparable 
with your summer).  Thanks again and all the best to you all -see you in the 

fall. 
  
Cheers, Paul 
 

 

Sportmassage 
 
In september 2009 ben ik begonnen met de opleiding Sportmassage.  
Na maanden van studeren en oefenen in de praktijk, ben ik over een kleine 

maand afgestudeerd als NGS-gecertificeerd sportmasseur. 
Dus voor een ieder die een blessure heeft  die gemasseerd mag worden 
middels een sportmassage, een ontspanningsmassage wenst,  getapet en/of 
gebandageerd moet worden kan vanaf heden bij mij terecht. 

Ik heb hiervoor een massageruimte ingericht.  Mocht je het prettiger vinden in 
je eigen omgeving een behandeling te krijgen, dan kom ik op locatie en breng 
ik de benodigde  materialen mee. 
Voor vragen en/of meer informatie kun je me bereiken via tel: 06 34 13 42 46 
of via email: michaelvanosch@casema.nl 
Met sportieve groet, 
Michaël van Osch

mailto:michaelvanosch@casema.nl
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Kinderfeest op REL 
 
Op 16 december heb ik een rugbyfeestje gegeven op REL omdat ik 7 jaar werd. 
Tom heeft mijn vriendjes een echte Rugby-training geven. We begonnen met  
 

taart eten in de kantine en toen 
gingen we voor iedereen bitjes 
maken. Tom had het water al 
gekookt en iedereen mocht een 

kleur uitkiezen. Sommige 
kinderen vonden het een beetje 

eng om zo’n warm bitje in hun 
mond te stoppen. Toen gingen 
we het veld op. Het was erg 
koud en de grond erg hard 
zodat we niet konden tackelen. 
Tom heeft veel spelletjes 
verzonnen waar we warm van 

bleven. We hebben het wel 2 

uur volgehouden op het veld. 
De meeste kinderen vonden 
het leuk en ik vond het super 
geweldig. Na het trainen 
hebben we nog gedanst in de 
kantine waar Tom discomuziek 

draaide. Toen snel naar Mc 
Donald’s om daar met zijn allen 
te gaan eten. Het was een erg 
leuke middag en volgend jaar 

wil ik weer een Rugbyfeest 
geven. Ik hoop dat het dan niet vriest en lekker regent zodat we in de modder 

kunnen tackelen. 
 
Groetjes, Max van Loon 
 
 
Wil jij ook een zo’n super leuk  rugbyfeestje?  Stuur dan een mailtje naar 
jeugd@rugbyclubettenleur.nl dan gaat de jeugdcommissie kijken wat jouw 

wensen en wat de mogelijkheden zijn.  

mailto:jeugd@rugbyclubettenleur.nl


 

 

 

Fabian   
 
Onze Fabian, als kleintje begonnen en groot 
geworden met REL, gaat zijn REL tenue 
ruilen voor een ander…… 
Met toch wel wat pijn stopt hij tijdelijk bij rel. 

Ja, moeder is de schrik weer te boven 
gekomen toen hij vertelde om in dienst te 
gaan. 

Ik ben zo’n moeder die gelijk haar zoon in de 
gevaren zone ziet. 
Gelukkig heeft hij eerst nog een lange 
opleidingstijd voor ze hem uit mogen zenden. 

Maar trots als altijd staan we achter hem en 
wensen Fabian een goede toekomst. 
Zodra het weer kan zal hij zeker weer komen 
spelen, al zullen we dan eerst een nieuw 
broekje voor hem moeten kopen want van 
zijn oude is niets meer over, die lijkt wel van 

zijn kont te zijn gescheurd. 

 
Soraya 
 

 
 

 

 
 

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

e-mail bagijntools@planet.nl 
 



 

 

 
The REL’Axed tour 2010 
 

 
Vrijdagmorgen 05.30uur, café Hof van Holland op de Leur heeft zijn tent vol. 
Na hier en daar wat koffie worden er toch al wat biertjes getapt. De mannen 
van de REL hebben er zin in. Het jaarlijks tripje naar het buitenland staat op 
het punt te beginnen. De luxe bus van West Brabant is keurig op tijd aanwezig. 
De chauffeur is wat kleiner uitgevallen dan was gepland, maar de bus besturen 

was is probleem. 

Nadat familie van Oers bijna op tijd is gearriveerd kunnen we vertrekken. Mike 
heet iedereen welkom op de REL’Axed tour en belooft dat het een relaxte trip 
gaat wordt. Mike gekleed in een smoking zal met zijn staf er voor zorgen dat 
het de deelnemers aan niets ontbreekt. Niet dat hij dat zelf gaat doen, daar 
heeft hij zijn personeel voor. Wayne, Scotty, Matthew en Koen worden 
aangekleed als bunny en zij verzorgen de drankjes en de hapjes gedurende de 

reis. 
 

 
  



 

 

 
Geheel in stijl beginnen we met een glaasje champagne, tenminste er zitten 
bubbeltjes in. 
 
Drie en half uur na vertrek zijn we in Calais, vanwaar we de overtocht via de 

kanaaltunnel maken naar Dover. Intussen hebben we wel honger gekregen en 
we stoppen bij een grasveld om te gaan lunchen. Uit de bus komen 2 
statafeltjes en een mooie partytent. Het uitklappen van de tafels was geen 
probleem, de tent is na een aantal pogingen hem op te bouwen weer in de bus 
beland. Lekkere broodjes met kaas, zalm of paté, het was er allemaal.  

 

 
 

Nadat alles weer in de bus was opgeborgen en de voorraad bier was aangevuld 
vertrokken we weer. Na enkele miles werden we vergezeld van een politieauto, 
die ons verzocht even te volgen. De dame en de heer waren op zoek naar een 
klein kaal mannetje (wij hadden er drie van), dat tijdens de lunch zijn eigen 
worstje aan het publiek had getoond. Natuurlijk was er sprake van een 
vergissing en mochten we onze reis voortzetten.  

Het relaxte van deze trip kwam weer tot uitdrukking toen we stopte bij een 
mooie golfbaan met een lekkere sauna. Intussen had elk van de 31 deelnemers 
een mooie REL-badjas ontvangen, die we uiteraard in de sauna wel nodig 
hadden.



 

 

 
Niet iedereen hield van de warmte en een kleine 10 personen zochten 
verkoeling in de bar van de golfclub. Uiteraard belandde iedereen naar verloop 
van tijd in het natte gedeelte. 
 

 
 
Het was nog maar een uurtje rijden naar ons hotel in de buurt van Claverdon. 
Het hotel bestond eigenlijk uit drie hotels verdeeld over een hele straat. Na het 

inchecken ging het richting Claverdon. Daar was het een weerzien van oude 
vrienden. Basil, Paul, Louis, Andy en vele andere oude bekenden werd de hand 
geschut. De wedstrijd was weer op de berg. En REL had er zin. Met een mooie 
winst voor REL werd de wedstrijd beëindigd. Toen was het natuurlijk tijd om 

een paar biertjes te drinken met de boys van Claverdon. Claverdon had een 
leuk duo uitgenodigd, die ons muzikaal prima vermaakte. Het zag er even naar 
uit dat de oudste van de twee het einde van de avond niet zou halen, maar 
gelukkig kwam het goed. De tourcie had voor Claverdon een klompje van bijna 
1 meter laten maken en dat viel natuurlijk goed in de smaak bij onze Engelse 
vrienden. 

Na een zeer geslaagde avond werden met een Engelse bus met een verse 

chauffeur, terug naar ons hotel gebracht, ook in Engeland hebben ze zoiets als 
een rijtijdenbesluit.  



 

 

 
De volgende ochtend (zaterdag)moesten we om 07.00 aan het ontbijt 
verschijnen (niet alles was relaxt) om om 08.00 uur te vertrekken richting 
Bath. Bath, een prachtige stad, was in rugbystemming want ’s middags werd 
de wedstrijd Bath vs Harlequins gespeeld. Uiteraard was dat ook ons doel van 

ons bezoek aan Bath. Na een 
paar frisse sapjes in een echte 
rugbybar staken we de straat 
over om een lunch te gebruiken 
in bar bistro Retro. Na nog een 

paar verfrissinkjes aan de 
overkant kwam de boel in 

beweging richting het stadion. 
Op iets te kleine stoeltjes en 
met een beperkt uitzicht 
hebben Bath zien winnen van 
de Harlequins. Uiteraard moest 
deze overwinning door ons 

gevierd worden en belandden  
 
we wederom in de rugbypub. 

Wayne legde daar op zijn eigen 
wijze contact met de helft van 
de inwoners van Bath. Wanne 
had intussen bij OPA, het 

restaurant waar het diner 
gepland was te horen gekregen 
dat het dragen van badjassen 
daar “not done” was en dus 
moesten alle badjassen netjes 
op één grote hoop in de 

garderobe. OPA had goed zijn best gedaan want het eten was voortreffelijk. Na 

het eten een lekkere wandeling naar de bus, om vervolgens naar Newbury te 
vertrekken. In Newbury namen we ons intrek in The Hare & Hounds at Speen. 
Een schittert hotel met een mooie bar. Na het inchecken werden er taxi’s 
besteld voor de mannen die nog vertier zochten in de stad. Rond 06.00uur in 
de ochtend werd iedereen gewekt omdat Matthijs de hulp van Wanne nodig 
had omdat zijn toiletrol en zijn gel gestolen waren. De hoteleigenaar vond het 

absoluut niet erg om zo vroeg uit bed te moeten en heeft geprobeerd de 
situatie onder controle te krijgen. En omdat hij toch vroeg op was had hij 
alvast een extra factuurtje voor de REL-boys van kamer 21 gemaakt. 

Het ontbijt was die keer om 08.00uur en ook nu konden we weer genieten van 
een lekker Engels ontbijt en ook de koffie was warm. Rond 09.00uur, toen de 
meeste spullen van de heer Schreurs weer boven water waren, konden weer 
instappen voor de reis naar Dover.



 

 

 
Bij de opstelplaatsen bij de kanaaltunnel konden we even sanitair ontspannen. 
Toen het licht groen werd zette onze Cor zijn bus in beweging richting te trein. 
Meteen daarna telde Jan even de koppen en ja hoor deze keer eentje te weinig. 
Omkeren was geen optie. Vlak voor de trein kwam er een “follow me” busje 

voor ons rijden die onze bus via kruip door en sluip door weggetjes terugbracht 
naar de opstelplaatsen om het verloren schaap, in dit geval Tommy, op te 
halen. Toen we weer voor het rode licht stonden te wachten was Jan heel 
behulpzaam bij het repareren van de schoonmoederkoffer van de auto naast 
ons. Waarschijnlijk was ze wakker geworden en had ze een stuk van deksel 

kapot getrapt. 
De overtocht duurde ongeveer 30 minuten en vanuit Calais werd koers gezet 

richting Bosschenhoofd. Met de lunch onderweg was dat nog wel even rijden en 
dus werden we verzocht om de stoelen in de bus in de meeste relaxte stand te 
zetten en kreeg iedereen een heus gezichtsmasker om even lekker te relaxen.  
 

 
 

Net voor aankomst bij eetcafé Stroop zagen we nog een echte Opel Manta 
(géén Ascona), die volgens Gerard voor € 40,= te koop was. 
Na een gezellig einddiner en de gebruikelijk woorden, stapten we voor de 
laatste keer in bus, om bij café Juup Stapel de laatste biertjes te nuttigen.  



 

 

 
Het was weer een geslaagde en vooral relaxte trip. Daarom hartelijk dank aan 
Wanne, Jan, Jörgen, Carlo en Mike voor de voortreffelijke organisatie van The 
REL’axed Tour 2010! 
 

René 
 

 
 
 Het REL’axte team 
 

 

     



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Particuliere tuinen 

 

 Cultuurtechnische werken 

 

 Groenvoorzieningen 

 

 Boomverzorging 

 

 Natuurbouw 

 

 
Lage Vaartkant 7B 
4872 NC Etten-Leur 

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

 



 

 

 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur 
 
De leden die de Algemene Ledenvergadering in juni hebben bezocht weten dat 
er veel gevraagd wordt van leden en sponsoren om er voor te zorgen dat onze 
vereniging de ingeslagen weg kan blijven volgen en verder kan uitbereiden. 
Behoud van het eerste team in de ereklasse was een van de doelen die we ons 

als club hebben gesteld. Daarnaast is één van de andere doelen veel aandacht 
aan de jeugd besteden zodat we op den duur onze jeugd weer terug zien in het 
eerste team. 

Eén van de mogelijkheden om onze ambities te bekostigen is het in het leven 
roepen van “De vrienden van Rugbyclub Etten-Leur”. Nadat het duidelijk was 
geworden dat REL volgend jaar wederom in de Ereklasse uitkomt zijn de 
bestuursleden de afgelopen weken in eerste instantie de REL-leden gaan 

benaderen met het verzoek om deel te nemen aan “De Vrienden van 
Rugbyclub Etten-Leur”. Voor de leden die nog niet persoonlijk benaderd zijn 
volgt hieronder in het kort het doel en overige informatie. 
 
Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur 
 
Doel 
Doelstelling van “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” is om duurzaam een financieel 
impuls te geven aan de exploitatie van onze club. Dit doen de deelnemers door met de 
vereniging overeen te komen om tenminste voor 3 opeenvolgende jaren een bedrag van 
€ 100,-- te doneren. De deelnemers ontvangen jaarlijks een factuur van REL voor hun 
bijdrage. Deze overeenkomst gaat in met ingang van het rugbyseizoen 2009-2010. 
 
Aanwending 
De opbrengst zal volledig aangewend worden over de volledige breedte van de 
vereniging voor zowel de jeugd als de senioren. De opbrengst zal als aparte post in de 
resultatenrekening van REL worden verantwoord. Daarmee is de volledige administratie 
van “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” inzichtelijk en controleerbaar voor de ALV en 
de kascommissie. 

 
Vermelding 
De deelnemers zullen in het clubhuis op een representatieve manier worden vermeld. 
Elke uitgave van het Scrumpie wordt de lijst met deelnemers gepubliceerd. Deelnemers, 
lid of geen lid, zullen steeds het Scrumpie en wekelijks de convocatie ontvangen. Als blijk 
van waardering zullen de Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur aan het einde van het 
rugbyseizoen worden uitgenodigd voor een gezamenlijke BBQ. 
 
Ontbinding 
Het brengen van de begroting naar een hoger niveau, is onlosmakelijk verbonden met 
sportieve ambities. Indien de vereniging lager gaat spelen dan 1e klasse bestaat de 
mogelijkheid voor de donateur, zonder dit verder te motiveren,  verder af te zien van 
deelname aan “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur”. 



 

 

 
Mocht je na het lezen hiervan interesse hebben om een van “De Vrienden van 
Rugbyclub Etten-Leur”  te worden, dan is het aanspreken van één van de 
bestuursleden van REL voldoende. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Topscores seizoen 2009-2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur tot nu toe zijn: 

 
Familie Bayle  Mels Teunissen  Jaap Janssen 
Jos Aarts  Frank van Nielen Joost Gielen 
Familie Monnink Mike Stapel  Jos Roovers 

René Pijnenburg Gerard Segers  Ton van de Sande 
Theo van de Broek Govert Handstede Cees Evers 
 
 

Naam   Tries Conv Pen Drop Totaal 
Scott Young  2 6 11  55 
Rik Roovers  6    30 
Marijn Blom   6 5  27 

Arko Hoondert  5    25 
Dave Skelton  4    20 
Ruud v Nieuwland 2    10 
Matthijs Schreurs 2    10 
Steven Bergers  1    5 

Tom Martens  1    5 
Bart Moerkens  1    5 

Matthew Wieland 1    5 
Wayne Wilson  1    5 
    



 

 

 

DE LAMPJES 
Er is de afgelopen maanden nogal het een en ander te doen geweest over de 
lampjes van REL, ja dat ging zelfs zo ver dat er in de bestuursvergadering over 
gesproken werd. Zoiets simpels als lampjes kopen en er even in draaien, kan 
toch niet moeilijk zijn. 
Als het echt zo eenvoudig was zou het natuurlijk ook geen punt zijn. Echter 

deze lampjes mogen gerust Lamp heten gezien het formaat van 43 cm lengte 
en 10,2 cm doorsnee en een bruto prijs van ± €. 300,00. 
 

 
 
Je zult begrijpen dat bij zo’n niet te vermijden uitgave de penningmeester toch 
even zuinig in zijn knip kijkt en je koopt ze ook niet even bij de Gamma of 
Praxis. Die lamp moet besteld worden en wel met de hoogst mogelijke korting, 

de levertijd is vaak niet langer dan een week, hooguit 14 dagen, maar voordat 
de lamp in zicht is kunnen er geen afspraken gemaakt worden met  

Verdaasdonk, de sponsor van 
de hoogwerker. Als dat gelukt 
is moet het ook nog schikken 

bij Jan de Jong 
Inboedelruiming die het 

gevaarte (2300 kg) kan 
trekken en moet het veld 
bekwaam zijn om die zware 
lasten te dragen.  
De bemanning voor de 
hoogwerker lukt meestal wel, 

(halve Pensionado’s), hoewel 
de voorlaatste keer lag er 
plotseling een met een 

niersteen in zijn piemel, in 
het ziekenhuis. Desondanks is 

toen toch de lamp vernieuwd, terwijl deze later niet defect



 

 

 
bleek te zijn, dus nog geen licht, de ballasttransformator had het begeven, van 
deze diagnose was zelfs de Voorzitter getuige.  
 
Deze ballast had een levertijd van ongeveer 1 

maand en was nog duurder dan de lamp. 
Toen de ballast er was, waren er inmiddels 
nog 3 lampen gesneuveld, niet ongebruikelijk 
want ze hebben natuurlijk gemiddeld dezelfde 
levensduur. Er moesten dus eerst 2 en later 

nog 1 lamp bijbesteld worden, deze laatste 
lamp werd uit Zuid Frankrijk, waar ze 

kennelijk geproduceerd worden, met spoed 
afgezonden.  
 
Toen alle agenda’s van de betrokkenen weer gelijk gezet waren is het onder 

barre 
omstandigheden, 

± 5ºC onder nul 
en schrale wind, 
de grond was hard 

genoeg, toch weer 
gelukt om het veld 
in de duistere 
tijden voor Pasen 

volledig  
 
te verlichten. Zo 
simpel is het om 
de lichtjes weer in 
volle glorie te 

laten branden. 

 
Aad van Buitenen 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK 

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

 



 

 

 

Uit de Ouwe Doos 
 

 
 
Bart van Nielen, Rob van de Graaf, Keesje Evers, Eduard Ackermans op het 
REL kinderfeest. 

 

 

 

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/


 

 

 

REL Paastoernooi 
 
Doordat dit jaar de Claverdon trip als bestemming REL had, begon ons 
Paasweekend op vrijdag. De heren van Claverdon waren met geen stok uit de 
bar op manege De Roosberg te slaan, met als gevolg dat ze pas na 20.30uur 
op onze club arriveerden. De k.o. was om 20.00uur gepland. Nadat Claverdon 

was omgekleed kon de wedstrijd, onder leiding van Bert Aartsen beginnen. Net 
als een week geleden was REL duidelijk te sterk voor Claverdon. REL-kok Jos 
had heerlijke macaroni met verse salade bereid en dat lieten de spelers van 

beide ploegen zich goed smaken. 
 

 
 
Zoals we van Claverdon gewend zijn, brachten zij ook dit maal een fantastisch 
cadeau voor ons club mee. Uit de Engelse bus kwamen delen van een piano en 
na even sleutelen stond er een echte piano in het REL clubhuis. Een geweldig 

cadeau! 

Als van ouds werd het weer een hele gezellige avond.



 

 

 
Zaterdag werd het jeugdtoernooi voor junioren gehouden. Vijf teams deden 
hun uiterste best om de eerste prijs mee naar huis te mogen nemen. Helaas 
viel het weer wat tegen: op een bepaald moment stond heel het veld blank, 
maar dat mocht de pret niet drukken, er werd nog steeds fanatiek gespeeld. 

Aan het eind van middag klaarde het op en ging zelfs de zon nog even 
schijnen. 
 
Zondag was het de beurt aan de 
senioren. Op het laatste moment 

had er een Engels team afgezegd. 
Wel hebben er nog twee Engelse 

coltsteams een wedstrijd tegen 
elkaar gespeeld. Het weer was een 
stuk beter dan zaterdag en we 
kunnen, de omstandigheden 
bezien, spreken van een 
succesvolle 1e Paasdag. 

 
 
 

 
 
Uiteraard gaat onze dank uit naar alle vrijwilligers die het Paastoernooi 
mogelijk hebben gemaakt. Zeker gezien de weersomstandigheden was de 
organisatie bijzonder blij dat zij weer over de promotietrailer van Iveco dealer 

DEBA konden beschikken. 
 
René  



 

 

 

Berichtje van Paul Busby (Claverdon) 
 
Rene - please thank all at REL for another weekend of hospitality.  I do not 
think there is a relationship like ours that exists 
anywhere in the rugby world.  Very special.   
Our young players know this, especially those 

that see it for the first time at the clubhouse, 
the bars in Breda, and of course, the stables. 
 So the relationship continues!   

 
We are always glad to hear any news from REL, 
and we share your ups and downs as we grow 
old.  You have a difficult time ahead of you, 

with the clubhouse development.   I hope when 
you get the new clubhouse, you keep the 
ambience, the feel.  We will be pleased to help 
in any way we can.   
 
The news on Mike:  He is making slow but good 

progress.  It will take time.  I will visit him this 

evening, because he wants all the news. 
 
Tour is hard for us old farts.  I am still so tired, 
and maybe still pissed. 
 
And finally, a favour.  I lost my jacket & hat on Friday in the clubhouse.  The 

jacket is nothing special, just a blue car-coat "Farah" is the make.  But my 
hat... a leather one from Australia, a bushman's hat. "Overlander" - It was a 
gift from Luke. 

 
We love you all -  
 
Good bye for now, 

 
Busby 
 

 



 

 

 

ONVERSLIJTBARE VRIENDEN VAN 2 
 
Aan het einde van het seizoen 2009 – 2010 is een kleine hommage op zijn 
plaats aan een drietal onverslijtbare vrienden van 2. De tegenstanders in de 
regio zuid oost Nederland hebben allemaal kennisgemaakt met de formidabele 
front row van de vrienden van 2, die met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar, 

menige directe tegenstander het zweet in de bilnaad heeft laten persen door 
zich gewoon weg niet achteruit geduwd te laten worden. Telkenmale werd 
daarbij de rug gerecht, de spieren gespand, de drive naar voren gericht, de bal 

opgeëist en de strijd aangegaan om in ieder geval een score te 
bewerkstelligen. 
 
Ahmida Grari, Piet van Oers en Gerard Segers vormden vrijwel het gehele 

seizoen het onafscheidelijke powerblok in de eerste rij voor de vrienden en 
daagden iedere wedstrijd  
weer hun directe tegenstander uit tot een potje achteruit zetten met twee 
vingers in de neus.  
 
Heren,  

namens de jongere vrienden, dank, bewondering en veel respect, voor uw 

sportieve inzet, strijdbaarheid, trainingsarbeid, kennisoverdracht , mentaliteit 
en het voorbeeld dat U dit seizoen voor hen mocht zijn. 
 

 
  



 

 

 

Oud tegen Jong 
 
 

         
 

         
 

       



 

 

 

 
 

  



 

 

 

Lunchen, Dineren, Tapas en 

gezellig borrelen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

' THE ASK MIKE COLUMN ' 
  
Dear Mike, 
I hope you can help me here. The other day, I set off for work leaving my 
husband in the house watching the TV as usual. I hadn't driven more than a 
mile down the road when the engine conked out and the car shuddered to a 

halt. I walked back home to get my husband's help. 
  
When I got home I couldn't believe my eyes. He was in our bedroom with the 

neighbours daughter. I am 32, my husband is 34, and the neighbour's 
daughter is 22. We have been married for ten years. When I confronted him, 
he broke down and admitted that they had been having an affair for the past 
six months. I told him to stop or I would leave him. He was let go from his job 

six months ago and he says he has been feeling increasingly depressed and 
worthless. 
  
I love him very much, but ever since I gave him the ultimatum he has become 
increasingly distant. He won't go to counselling and I'm afraid I can't get 
through to him anymore.. 

 Can you please help? 

 Sincerely, 
  
 Sheila 
  

 
The reply.................. 
  
Dear Sheila: 
A car stalling after being driven a short distance can be caused by a variety of 

faults with the engine. Start by checking that there is no debris in the fuel line. 
If it is clear, check the vacuum pipes and hoses on the intake manifold and also 
check all grounding wires. If none of these approaches solves the problem, it 
could be that the fuel pump itself is faulty, causing low delivery pressure to the 
injectors. 
  
I hope this helps, 

Mike 



 

 

 

 

 
Korte Brugstraat 14 - 4871 XS Etten-Leur 

Tel. (076) 501 65 09 
 

 

Ook leuk 
 
A man was sunbathing naked at the beach. 
 
For the sake of civility, and to keep it from 
 

Getting sunburned, he had a hat over his privates. 
 
A woman walks past and says, snickering, 
 
"If you were a gentleman you'd lift your hat." 

 

He raised an eyebrow and replied, 
 
"If you weren't so ugly it would lift itself."



 

 

 
 

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 

 
 
 

 
  

 
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/


 

 

 

 

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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Paracetamol 
  
Een huisarts belt in een weekend een loodgieter, met de vraag of hij direct wil 

komen, want hij heeft water in de kelder. 
De loodgieter probeert de huisarts af te wimpelen en vraagt of dat niet kan 

wachten tot maandag.  
Maar de huisarts staat er op dat de loodgieter direct komt. 
Daarop zegt de loodgieter toe om direct te komen. 
Bij de huisarts aangekomen neemt deze hem mee naar de kelder, doet de deur 
open, en de loodgieter ziet inderdaad dat de kelder vol water staat. 
De loodgieter vraagt de huisarts of die een paracetamol voor hem heeft. 
De huisarts gaat niet begrijpend een paracetamol halen, en geeft deze aan de 

loodgieter. 

De loodgieter gooit de paracetamol in het water, en zegt tegen de huisarts:  
  
"Ik ben weer weg, en als het maandag niet over is, moet je me bellen".   



 

 

 

 
 

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 

 

 
Maraboes vs REL 2, gezellig met de bus



 

 

 
Rel bord- en shirtsponsors………… 

 
Van Leerzem Italiaanse keukens 

Deba Bedrijfswagens 
ETW Breda bv 

Target Standbouw bv 
Aksis 

Accept Development 
Sakko Stucadoors 

Sol-Art 
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 

  



 

 

 


