2 april 2016, Toernooi te Burgh Haamstede
Wedstrijdverslag van REL Turven

Burgh Haamstede was het decor voor het rugby toernooi, sinds 6 maanden hebben ze een rugby club
en dit was hun eerste toernooi wat ze georganiseerd hebben. Het bijzondere is dat ze zelfs 7 turven
hebben en dus een team kunnen vormen. Moeten we toch eens navragen hoe ze dit voor elkaar
krijgen, een dorp van rond de 5000 personen en dan toch een flink aantal leden hebben, maar dit
geheel terzijde. Het was een klein toernooi, er waren 2 velden, 1 veld voor de Turven en 1 veld voor
de Benjamins. Verder waren er teams van Tovaal, Oemoemenoe en REL. De wedstrijden waren om
en om, dus eerst een Turven wedstijd, dan een Benjamin wedstrijd, zo konden we naar elkaars
wedstrijden kijken.

Vanuit REL waren we met de Turven en de Benjamins aanwezig. Van de Turven waren Viggo, Alec en
Michael er. Te weinig om met een eigen team mee te doen, dus hebben we weer samen gespeeld
met de Turven van Burgh Haamstede. Dus deze keer waren we Schouwen/REL Turven en geheel in
het tenue van Schouwen. Na een goede warming-up met de Schouwen trainer (onder het toeziend
oog van Nico) en een groepsfoto, was het tijd voor de 1e wedstrijd.

De 1e wedstrijd moesten we tegen Tovaal. Het was weer erg wennen om met Schouwen te spelen en
dat merkte je ook aan het spel, dit ging wat minder goed. Het leek wel of we nog niet goed wakker
waren, want we werden aan alle kanten voorbij gelopen. Deze wedstijd eindigde dan ook in een
nederlaag van 13 voor Tovaal en 2 voor Schouwen/REL.
Op naar de 2e wedstijd, dit was tegen Oemoemenoe. Dit ging al stukken beter, iedereen was goed bij
de les en in het begin was het erg aan elkaar gewaagd. De score liep ook redelijk gelijk op en er was
vaak een goed stukje rugby te zien, zo zie je maar weer dat de kinderen het snel oppakken. Maar

helaas ook deze wedstijd hebben we verloren, niet zo ruim als de 1e wedstijd, maar het was 12 voor
Oemoemenoe en 5 voor Schouwen/REL. Al met al toch een paar leuke wedstrijden gespeeld en de
kinderen hebben zich ook met elkaar vermaakt tussen de wedstrijden. Dat het een erg mooie
zonnige dag was, dat hielp ook mee.

In onderstaande foto’s nog wat impressies van de dag, de linker foto een actie uit de wedstrijd met
Tovaal. De rechter foto een enthousiaste REL Benjamin coach tijdens de team bespreking na de 1e
helft van de wedstrijd tegen Tovaal.

Op naar het volgende toernooi, dit is in Roermond. Ik weet nog niet of we daar mee gaan doen, er
moet nog bekeken worden wie er allemaal mee gaat.

