Beste lid (ouder van jeugdleden) en sponsoren en vrienden van REL,
Hierbij informeren wij jullie over het horeca & bedrijven rugby touch toernooi 2018.
Vorig jaar voor het eerst georganiseerd en door de inzet van de deelnemers werd het een mooie,
positieve en gezellige dag. Dus dit jaar weer!!!
Wanneer:
Start toernooi:
Einde wedstrijden:

16 juni 2018
11:00 uur
ca. 16:00 uur

De doelstelling van deze dag is om iedereen een kans te geven om de mensen (familie, vrienden en
collega’s) te laten proeven aan onze prachtige sport en sfeer die de rugbywereld zo bijzonder maakt.
Uiteraard hopen we hiermee nieuwe leden en vrienden van REL te mogen verwelkomen.
Wat moet jij als REL-lid doen? Schrijf je met een team in.
Jij bent de teammanager!
Ga 3 weken voor het toernooi bij REL trainen!
Belangrijkste van deze dag moet worden, dat we onze vereniging op een bijzondere wijze in de kijker
kunnen zetten. Sportiviteit, plezier en kameraadschap is dan ook de rode draad op deze dag.
Om het zeer laagdrempelig te houden voor iedereen hebben we een aantal afspraken opgesteld die
deze dag van toepassing zullen zijn om de doelstellingen zoals eerdergenoemd na te streven, zie
hieronder:
 De minimale leeftijd is 16 jaar.
 We spelen 7 tegen 7 op een half veld (ongeveer)
 Er mag per team maximaal 1 rugbyer in het veld staan (dus (oud)lid van REL of andere
vereniging)
 De teams mogen bestaan uit mannen en vrouwen. Mixed teams maar ook alleen vrouwen of
mannen, iedereen kan meedoen.
 Je mag zo veel wisselen als je wil (dus 6 wissels of meer is geen probleem, bedenk zelf wel of dit
voor hen ook interessant genoeg is!)
 De wedstrijden zullen 2x 10 minuten zijn, tenzij er heel veel of heel weinig teams zijn, dan kan
dit alsnog aangepast worden om de spelvreugde ten goede te laten komen.
 We spelen met een non-contestant scrum 3 x3
 De touch wordt gemaakt met 2 handen op de shorts
 Als touch gemaakt is wordt hervat volgens de rugby leaguemethode (dus bal tussen benen) met
tegenstander op 5 meter.





Na het toernooi willen we een BBQ houden, de kosten hiervoor zullen ca 10,- pp zijn, we
verdienen hier niets op maar daar gaat het ook niet om. (tip: vraag bij je bedrijf na of ze dit
wellicht willen sponsoren? Je draagt de naam van je bedrijf (of een ludieke verbastering hiervan
mag ook). Vrijwel alle bedrijven hebben hier een potje voor staan… als je met 10 man inschrijft
kost het bedrijf dit dus slechts 100,-)
Voor de liefhebbers worden er 3 weken voorafgaande aan het toernooi iedere dinsdagavond
aangepaste trainingen verzorgd door de trainers om “jullie” team de basics van het touch
spelletje (en ook rugby natuurlijk) bij te brengen. Dit is geheel vrijwillig en vrijblijvend.

De managers (de REL-leden) doen de inschrijving per team.
Voor een goede voorbereiding vragen we jullie z.s.m. doch uiterlijk 1 juni in te schrijven.
Graag onderstaand formulier compleet te retourneren aan de personen zoals vermeld.
Tot slot rest mij niets anders dan jullie veel succes te wensen met het samenstellen van jullie team, we
gaan er met zijn allen een mooie happening van maken waar ze in Etten-Leur nog lang over praten!
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur van REL.

Naam REL-lid:

………………………………………………………..…….

Naam Team:

……………………………………………………….……..

Bedrijf:

……………………………………………………….……..

Contactpersoon team:

……………………………………………………..……….

E-mail :

………………………………………………………………

Telefoon:

………………………………………………………………

Team neemt WEL

/

NIET deel aan BBQ met ……….personen

Inleveren vóór 1 juni bij:
- Wanne Wevers: w.wevers@casema.nl
- Thierry Bayle: t.bayle@ziggo.nl

of

