Kikkerleer maart 2019

Ondanks het slechte weer van de laatste weken hebben alle teams van
Toxandria de competitie hervat. Vooral de wedstrijd van Toxandria 1 tegen
FC Uden zal bij iedereen wel blijven hangen vanwege het omwaaien van de
ballenvanger, maar dankzij de inzet van vooral Len Kuijpers kon er de week
erop weer op veld 1 gespeeld worden. Het weer heeft de competitie aardig op
zijn kop gezet zodat er voor het urst vanaf 1 april door de week gespeeld zal
moeten worden, evenals een dubbelprogramma met Pasen. Dus een druk
programma voor de Oranjemannen. De jaarlijkse appelactie van onze jeugd
was ook weer een succes. Alle appels waren verkocht en werd er weer een leuk
bedrag aan de Tox-kas toegevoegd. Allen dank hiervoor. Ook de toegezegde
zonnepanelen zijn geplaatst zodat Toxandria steeds meer voor duurzaam gaat.
Nu nog sparen voor ledverlichting van veld 3 en dan zijn we helemaal bij voor
wat betreft de elektriciteit. Als ik dit schrijf staat de medewerkers
feestavond voor de deur, een feest voor onze vrijwilligers, want zonder deze
mensen kan ook een vereniging als Toxandria niet functioneren, alle
vrijwilligers bedankt en geniet van het feest. Tenslotte wens ik allen nog veel
succes met het restant van de competitie en hopen dat er nog mooie
resultaten te behalen vallen.
Jullie voorzitter Cees
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VAN HET BESTUUR
Vrijwilligers gezocht!
Het bestuur van Toxandria doet dringend een oproep aan leden van de club om
zicht in te zetten voor hun club Toxandria. We merken als bestuur zijnde dat
het aantal vrijwilligers terugloopt en dat ze steeds moeilijker te vinden zijn.
Zonder vrijwilligers kan een club als Toxandria niet voortbestaan!
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en houden hun club draaiende!
Als voorbeeld: Een aantal weekenden geleden bleek dat het scheidsrechters
tekort ernstige vormen aanneemt binnen Toxandria. In dit weekend hadden
we geen clubscheidsrechters voorhanden. Met veel pijn en moeite zijn er
enkele mensen bereidt gevonden om die wedstrijden te leiden. Maar doordat
er enkele clubscheidsrechters afscheid nemen of al noodgedwongen afscheid
genomen hebben gaat dit in de toekomst niet meer lukken en dan zullen er
helaas wedstrijden afgelast moeten worden of moet de fluit door eigen
spelers ter hand genomen worden. Dit willen we met z'n allen toch niet!! Dus
schroom je niet en probeer wat tijd vrij te maken voor je club.
Dit is maar een voorbeeld want voor verschillende functie zijn er openstaande
vacatures.
Voor komende seizoen zijn we dus onder andere naarstig opzoek naar:
 clubscheidsrechters
 redactieleden voor de Kikkerleer
 leiders voor zowel senioren- en juniorenelftallen
 Vlagger voor de selectie
 Bestuurslid jeugdcommissie (activiteiten)
Beste clubleden, we kunnen het niet alleen. Vele handen maken licht werk. Dus
meld je bij het bestuur en zorg mede dat Toxandria kan doordraaien zoals we
al jaren gewend zijn.
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Seizoensafsluiting op 19 mei
Op zondag 19 mei voetbalt Toxandria 1 zijn laatste thuiswedstrijd tegen
Estria 1. Uiteraard vindt dan de seizoensafsluiting plaats in kantine
Kampzicht. Deze keer georganiseerd door Toxandria 4. We zijn ervan
overtuigd dat de mannen van Tox 4 hier een spektakel van gaan maken. Dus
noteer deze datum alvast in uw agenda!
Broeken en sokken bestellen
Via de Toxandria-site kun je inloggen op de webwinkel van van Neerven Sport
2000. Hier kunnen voortaan de sokken en broeken van Toxandria besteld
worden. Deze zijn van het merk Stano. Ook zijn de sokken en broeken ook nog
verkrijgbaar in de kantine.
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ONDERLINGE PERIODE
Derde periode senioren (stand per 17-3)
De derde periode gaat over 7 wedstrijden

Winnaar periode 1: Toxandria 3
Winnaar periode 2: Toxandria Vets

Tweede periode junioren

Winnaar periode 1: Toxandria JO11-1G
Winnaar periode 2: Toxandria JO19-1
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JEUGD TOXANDRIA
BEDANKT RIJKEVOORT
De jongste jeugd van Toxandria (JO13 t/m JO7) was er zaterdagmorgen 5
januari al vroeg bij, om in Rijkevoort en Rijkevoort-De Walsert weer een zak
overheerlijke appels aan de man te brengen. Nadat de routes waren verdeeld
onder de chauffeurs, stonden de appels bij leverancier Spar Max op de
bezorgers te wachten. De kofferbakken werden gevuld en de grote
dorpsronde kon beginnen. Na een kleine 2 uur was heel Rijkevoort en
Rijkevoort-De Walsert bezocht en kon de balans worden opgemaakt van onze
jaarlijkse appelactie: 340 zakken verkocht! Namens de jeugdafdeling van
Toxandria: bedankt appelkopers! Graag tot volgende jaar.

De jeugdcommissie wil natuurlijk alle chauffeurs, leiders en de
jeugdige bezorgers bedanken. Maar vooral ook bedankt Miranda, Bianca, Hans,
Sandra en Janine voor jullie hulp om alles weer vlekkeloos te laten verlopen.
En bedankt Max voor je helpende hand, maar natuurlijk ook ...
de lekkere appels!
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CARNAVAL BIJ TOXANDRIA
De donderdag voor de carnaval staat al jaren in
het teken van het carnaval. Dit jaar was het de
beurt aan Toxandria 3 om het te organiseren.
Ook Prins Ronny d’n Urste met Toxandria
speler Adjudant Eric van Gorp was aanwezig op
deze avond.
Deze keer zijn er waren er twee wedstrijden te
winnen:
Wie wordt de beste kopper van Toxandria………?
En op welke voetballer liekte gij het meest......?
Na de training liep de kantine vol met beroemde
spelers. Meest bekende was de look a like van
Cees de Wit. Niemand minder dan Cees zelf kan
deze speler het beste uitbeelden. Ook oud Manchester United speler
Marouane Fellaini nu uitkomend voor
Shandong Luneng uit China uitgebeeld
door Rene Verkuijlen was aanwezig. Maar
de winnaar van de avond werd Koen
Gerrits verkleed als The Allstarz.
De beste kopper van Toxandria werd,
geen speler wat je zou verwachten maar,
wedstrijdsecretaris Berny Poorts. Hij
ging er met de prijs vandoor.
Tot volgend jaar!
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ELFTAL JUBILARISSEN GEHULDIGD
In een zoals altijd gezellig volle kantine Kampzicht, werden tijdens de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari weer de nodige jubilarissen
gehuldigd voor hun lidmaatschap bij Toxandria. Een heel elftal om precies te
zijn...
Als eerste werden de leden met een 25-jarige lidmaatschap in de
schijnwerpers
gezet: Frank Havens,
Luuk van Sambeek en
Ron van den Heuvel (Lz).
Alle drie zilveren
jubilarissen zijn nog
altijd voetballend actief
bij Toxandria en werden
allemaal in hun
voetbalcarrière ofwel
kampioen of
promoveerden met hun team. Ook kwamen ze allemaal voor Toxandria 1 uit, de
een wat vaker dan de ander, en scoorden er bij Ut Urst vrolijk op los. De een
wat vaker dan de ander.
Vier Toxandrianen ontvingen de bloemen en bijbehorend aandenken voor
hun 40-jarig lidmaatschap. Louis Oomen nam na zijn verhuizing
naar Rijkevoort plaats in het
jeugdbestuur en had 15 jaar zitting in
het bestuur. Het leverde hem in 1994
het erelidmaatschap op, maar voetballen
heeft Louis zelf nooit gedaan. Fietsen
wel, met of zonder zijn kenmerkende
pijp.
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Nóg een erelid met een
dienstverband bij Toxandria van 40
jaar: Piet Grutters. Ook Piet
kwam als "buutendurpse" meteen in
het bestuur van Toxandria terecht
en bekleedde daarin 14 jaar lang
zeer vakkundig de functie van
penningmeester. Piet zorgde niet
alleen voor de clubkas, maar was
ook als Veteraan ongekend lang een wedstrijd of 700 (!) - actief bij Toxandria. Daarnaast was Piet jarenlang
leider van de Veteranen en redactielid van clubblad Kikkerleer. Nog een
oudgediende 40-jarig jubilaris: Jan van den Heuvel. Ook Jan zat jarenlang in
het bestuur van Toxandria, is trouw lid van de onderhoudsploeg en brengt
maandelijks de Kikkerleer rond bij de bezorgers. Jan werd voor zijn
verdiensten voor onze club 2 jaar geleden gehuldigd als Toxandriaan van het
Jaar.
Ook 40 jaar lid van
Toxandria: Koen van de
Kerkhof. Koen begon zijn
carrière bij Toxandria bij de
jeugd. Tot het eerste wist
Koen het niet te schoppen,
maar bij de Veteranen stond
hij zijn mannetje tot een
blessure (tijdelijk?) roet in
zijn voetbalambities gooide.

Een gouden jubileum, 50 jaar lid, was er weggelegd voor Henny Kuijpers.
Henny kwam als 10-jarig menneke bij Toxandria voetballen. Na het
kampioenschap met de A-junioren in 1977 kwam Henny in Toxandria 2 te
spelen. Daarna lonkte het scheidsrechterschap voor de gouden jubiliaris en
Henny werd KNVB-scheidsrechter. Henny is nog altijd nauw betrokken bij
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Toxandria. Jarenlang namens Bol als hoofdsponsor en shirtsponsor van
Toxandria 1, maar zeker ook als trouw supporter langs de lijn bij Ut Urst.
Ook een gouden jubileum dit jaar voor Pierre van de Ven. Ook Pierre had 14
jaar zitting in het bestuur van
Toxandria en is erelid van de
club sinds 1992. Pierre
heeft een hele carrière bij
Toxandria achter de rug, bij de
jeugd (ook als jeugdleider bij
zijn zoons), senioren en de
Veteranen. Ook Pierre zien
we wekelijks langs de lijn bij
Toxandria 1 als oranje-wit
supporter terug.
Tot zijn grote verrassing werd daarna ook presentator en voorzitter Cees de
Wit in het gouden zonnetje gezet. Ook Cees heeft een enorme staat
van dienst bij Toxandria
opgebouwd. Na de jeugd
kwam Cees direct in
Toxandria 1 te spelen, om
daar pas na meer dan 500
wedstrijden (!) een punt
achter te zetten. Daarna
volgden nog enkele jaren in
de lagere elftallen en
de Veteranen. Sinds 1999
is Cees lid van de
Stichting Kampzicht en uiteraard al geruime tijd (sinds 2005) bestuurslid:
eerst als wedstrijdsecretaris en sinds 2015 als voorzitter. Cees werd in 2001
voor zijn verdiensten benoemd tot Toxandriaan van het Jaar.
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Last but not least een 60-jarig jubileum. Jan van de Pas werd 60 jaar
geleden lid van Toxandria. Ook Jan kwam jarenlang uit voor Toxandria 1 en
was daar de grote rots in de
branding van de verdediging.
Onklopbaar in de lucht. Jan was
jarenlang zelf ook elftalleider
bij Ut Urst, waarvoor ook twee
zoons van Jan uitkwamen. Ook
bij andere elftallen was Jan
vlaggenist en daarnaast is de
jubilaris lid van de
onderhoudsploeg.

Wat een mooie lijst. Wat een geweldige Toxandrianen (die helaas niet allemaal
aanwezig konden zijn bij de huldiging).
Proficiat jubilarissen!
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MARCO MICHIELS WINT
AANMOEDIGINGSPRIJS
Vast onderdeel van de Nieuwjaarsreceptie: de bekendmaking van de winnaar
van de Aanmoedigingsprijs. Een stimuleringsprijs voor een Toxandriaan,
die zich (ook) afgelopen jaar bovenverdienstelijk heeft ingezet voor onze
club. Ook dit jaar kon de volle kantine via een aantal audiovisuele hints
herleiden welke Toxandriaan er ditmaal met de prijs vandoor ging. Na beelden
van Toxandria 1, 2 en 3, de Toxandria jeugd, motor, fiets, bouw, Malden,
donderdagavondtrainingen en Floep werd duidelijk dat het om Marco
Michiels ging.
Marco heeft de training voor de lagere elftallen en Veteranen weer opnieuw
op de kaart gezet, nadat dit enkele jaren geleden een langzame dood was
gestorven. Wekelijks komt
Marco vanuit Malden op de
donderdagavond naar
Rijkevoort, om daar met
een aantal gedreven
voetballiefhebbers een
balletje te trappen op
Kampzicht. Een goed en
belangrijk initiatief voor een
groot aantal Toxandrianen.
Een initiatief wat deze blijk
van waardering in de vorm
van de Aanmoedigingsprijs
verdient.

Proficiat Marco en dat er nog veel trainingen mogen volgen!

12

Kikkerleer maart 2019

MET ORANJE LEGIOEN NAAR
DE PREMIER LEAGUE
Met het Oranje Legioen naar Engeland om een Premier League wedstrijd te
kijken. Dat was het idee. Een idee werd een plan en zo gezegd zo gedaan,
gingen we in het weekend van 11 januari met 21 van de 65 leden van het
Oranje Legioen naar Engeland. Met een zeer gevarieerde groep van net
losgeslagen pubers tot bestuurlijke leden van de club, vertrokken we naar
Engeland en
geschiedde zo het
weekend.
Vrijdag 11 januari
Met 4 auto’s vertrok
men naar Eindhoven
Airport. Het overige
aantal zorgde op
eigen initiatief dat
zij op tijd op het
vliegveld waren. Iedereen keurig en wel door de douane; doorgaans een
formaliteit. Voor een iemand werd het toch even
spannend. Rob Dekkers wist namelijk niet dat hij zijn
arsenaal aan wapens niet mee mocht nemen in het
vliegtuig. De douane vond dat hij zijn zaagjes en boren
toch even in Eindhoven moest laten. Eenmaal toch de
douane doorgekomen, besloot men wat moed in te
drinken voor de toch al lange vliegreis die de groep
voor de boeg had. Ook moest iedereen zijn voor- en
hoofdgerechten alvast doorgeven aan het 5 sterren
restaurant waar we die avond zouden eten. Om 16:48
uur vond de voorzitter Cees het wel tijd om te gaan.
Het woord van de voorzitter is heilig en zo begaf de
groep zich naar het vliegtuig.
Na een ontzettend spannende vermoeiende vlieg- en busrit kwamen we aan in
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Londen. Vanuit de bus eerst een hapje eten bij het eerder genoemde zeer
chique restaurant. Bijzonder feit: zij schonken geen alcoholische dranken.
Het Oranje Legioen toonde
ondernemerschap en haalde zelf
een flesje wijn in de supermarkt
langs het restaurant. Een glaasje
van de ober en het probleem was
opgelost.
Hapje gegeten, buik rond, waarna
we ons begaven naar het hotel. Een
prima hotel, voorzien van alle
gemakken en faciliteiten. Om half
11 verzamelden men zich aan de bar
om het nachtleven van Londen maar eens te verkennen.
Met de groep van 21 man strandden we in een gezellig café. Voorzien van een
aantal zeer goede pints vorderde de avond. De van buitenaf heel normaal
uitziende pub had van binnen toch een verrassend element. De begane grond,
een pub zoals die je wel kent.
De kelder een hele vage techno
bunker, voorzien van donkere
erkers. En met donker bedoel
ik ook écht donker. Hoewel
iedereen toch even in de
bijzondere ruimte heeft
gekeken, vorderde het grootste
gedeelte van de avond op de
begane grond. Een aantal lokale
bezoekers zullen vanaf die
avond Toxandria in het
geheugen hebben staan als semi
profclub in Nederland. Een beetje overdrijven mag altijd. Zo geschiedde de
eerste avond. Sommigen trokken er nog op uit, sommigen vonden het tijd voor
slaap. En dat was dag 1.
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Zaterdag 12 januari
De een had wat meer
moeite met opstaan dan
de ander, maar om half
10 zat iedereen toch
wel aan de ontbijttafel
in het hotel. Mathijs en
Bart hadden iets meer
moeite, maar wisten het
gelukkig ook op tijd te
redden. De wedstrijd
West Ham-Arsenal
stond op het
programma. Een waar affiche voor de voetballiefhebber. Na het ontbijt
vertrokken we met de welbekende Uber taxi’s naar het (Olympisch) stadion
van West Ham United. Iedereen voorzien van feitjes over het oriëntatiepunt
dat boven het stadion uitstak, brachten de taxi’s ons naar het stadion.
Eenmaal aangekomen dronken we een goede pot bier, om ons voor te bereiden
op een mooie wedstrijd. Het stadion was schitterend, groot en de ambiance
was zoals je dat verwacht tijdens een Premier League pot. Maar, helaas zijn
we getuige geweest van misschien wel de slechtste wedstrijd die velen van
ons ooit hadden gezien. West Ham won, maar de wedstrijd kenmerkte zich
door corners die de lijn
niet over kwamen, de
waardeloze linksbuiten en
als laatste kelderklasse
waardig niveau van Arsenal.
‘’Een slechte pot gezien,
maar vooral veel goede
potten’’. De meest
gehoorde uitspraak na de
wedstrijd. De slechte
wedstrijd kon de pret
gelukkig niet drukken. Na
de wedstrijd ging het
legioen met de menigte
15
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mee en zo kwamen we uit bij Westfield. Een megagroot winkelcentrum in één
gebouw in Londen. Een beetje sightseeing, een beetje goede potten en zo
richting de avond. Die begon bij het Steakhouse in Londen. Luuk schepte van
de te voren nogal op over hoe
goed het was. Iedereen met
hoge verwachtingen naar het
Steakhouse en eerlijk is
eerlijk: het was meer dan
goed en economisch gezien
heeft het restaurant een
zeer goede klant gehad. Na
lang natafelen besloot een
deel van het legioen dat het
mooi was geweest voor die
dag; het andere deel dook
het nachtleven van Londen in. Door het eten was men een beetje besluiteloos
geworden maar uiteindelijk werd opnieuw een pub gevonden. Nadat deze dicht
ging, probeerden we een nachtclub in te komen. De portier wist ons te
vertellen dat we toch écht met te veel ‘’mannen’’ waren om in een keer binnen
te komen in de club. Helaas. De portier zag
dat we ons enigszins gediscrimineerd
voelden en besloot ons te helpen. Hij gaf
wat tips en zo gingen we 2 aan 2 met een
minuut tussenruimte naar de volgende club.
En ja hoor, de hulp van de portier wierp zijn
vruchten af en iedereen kwam de club
binnen en bleef binnen. Dat was dag 2.
Wederom verscheen iedereen op geheel
eigen tempo bij de ontbijttafel. De een
wederom met wat meer moeite dan de
ander. De organisatie had deze dag vrij
gehouden, zodat iedereen zijn eigen
invulling kon geven. ‘’De krasse knarren’’
zoals Mark Jacobs zei, vertoefden in de
pub, het andere gedeelte besloot een stadiontour te doen van Arsenal. De
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club die zich de dag daarvoor blameerde tegen West Ham United. Hoewel het
voetbal de dag daarvoor wat minder was, is het stadion er een om in te lijsten.
Al is dat wat lastig met een stadion.
Om 16:00 uur was het oorspronkelijk de bedoeling dat iedereen zich bij de
bus had verzameld. Enigszins verrassend was het ook, toen aan de overkant
van de weg een deel van de groep terug liep naar het hotel. Niet erg
natuurlijk, alleen de bus vertrok, dus sommigen moesten even op eigen
initiatief naar het vliegveld gebracht worden. Eenmaal aangekomen op het
vliegveld werden laatste goede potten meester gemaakt en reisde het Oranje
Legioen terug naar Rijkevoort.
Als organisatie kunnen we terugkijken op een schitterend weekend! We willen
via deze weg ook iedereen nogmaals bedanken die hier onderdeel van was.
Mooi om te zien dat de gevarieerde groep mensen als één vriendengroep naar
Engeland is geweest. Leden die mee zijn gegaan: Bedankt!
Voor wie er niet bij was. Dit zal vast niet de laatste keer zijn dat we ergens
heen gaan. Wie weet volgend jaar al. Zorg dat je er bij bent!
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FRANS JANSSEN TOXANDRIAAN
VAN HET JAAR
Het is het hoogtepunt van de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie bij Toxandria: de
bekendmaking van de Toxandriaan van het Jaar. Dit jaar waren het de spelers
van Toxandria 2, die de Nieuwjaarsreceptie mochten organiseren. Kantine
Kampzicht werd in de vroege middag omgetoverd in een Las Vegas-achtig
casino, waar driftig gegokt werd door een groot aantal Toxandrianen. Goed
geregeld mannen!
Na de bekendmaking van de jubilarissen en de winnaar van de
Aanmoedigingsprijs, maakte een vol en enthousiast Kampzicht zich op voor het
moment suprême van de dag...
De Mannen van Twee hadden een kwis in elkaar gezet, om zo de Toxandriaan
langzaam, maar zeker, te onthullen. De kwisvragen konden via multiple choice

worden beantwoord door een fanatiek publiek: een goed antwoord leverde een
consumptiemunt op; bij een foutief antwoord moest een opdracht worden
uitgevoerd, uit een emmer met opdrachtbriefjes blind te trekken. Tot groot
genoegen van de organisatie werd het merendeel van de vragen foutief
beantwoord. De opdrachten behelsden namelijk veelvuldig het leveren van
een prestatie ten bate van Ut Twed. Zo verzekerde de organisatie van de kwis
zich van enkele (al dan niet ervaren) grensrechters voor de tweede
competitiehelft en kunnen zij met hun elftal binnenkort aanschuiven bij
een clubsponsor c.q. regelmatig bezoeker van de derde helft voor een lekker
ontbijtje.
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Aan het einde van de kwis kwamen diverse vakantiefoto's in beeld van de
Toxandriaan. Het bleek om penningmeester Frans Janssen te gaan. Een luid
gejuich in Kampzicht steeg op. Frans is al een kleine 20 jaar verantwoordelijk
voor onze clubkas. Dat doet Frans op een zeer kundige en positief kritische
wijze, waardoor onze
vereniging er
financieel al jaren
goed voorstaat.
Jaarlijks kunnen de
leden dit op de
jaarvergadering zelf
vaststellen, als Frans
op geheel eigen wijze
de jaarcijfers
presenteert.

Proficiat Frans met deze zeer terechte onderscheiding!
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SPONSOR AAN HET WOORD
JAN BERKVENS ELEKTROWORLD en
JAN BERKVENS VERLICHTING
Jan Berkvens Electroworld en Verlichting is reeds een begrip in de regio van
Boxmeer en omstreken. Het elektrobedrijf is dan ook nog steeds een echt
familiebedrijf. Het begon allemaal in 1920 toen Jan Berkvens ( Opa van
huidige directeur Jan Berkvens sr.) zijn bedrijf startte in Steenstraat 18.
Het was een gemengd bedrijf, nl. een elektro installatiebedrijf met een
winkel in consumenten elektronica en reparaties. Voor en na de oorlog jaren
zijn er nog volop fietsen door Jan Berkvens verkocht. De zogenaamde eigen
geproduceerde J.A.R. fiets (Jan, Arnold en Rudi). De zaak is in 1990 gesplitst.
D.w.z. dat neef Paul Berkvens de installatie tak voor rekening nam en Jan
Berkvens( de huidige eigenaar) de winkel met reparatie dienst. Het
winkelbedrijf groeide volop in de jaren 90 en deed ook volop mee in de
concurrentie strijd met de grote collega bedrijven.
Ondertussen werd in 1996 de verlichtingsafdeling , het oogappeltje van
moeder Truus, verhuisd naar een nieuw aangekocht pand in winkelcentrum De
Kloostertuin, om daar nog meer hierin te specialiceren.
In 2005 is er naar een locatie gezocht met meer verkoop oppervlak. Dit werd
gevonden op de locatie waar Jan Berkvens Electroworld nu gevestigd is en dat
is in het centrum van Boxmeer aan een grote parkeer plaats waar de winkel
zeer goed te bereiken is.
Bij Jan Berkvens Electroworld en Verlichting staat zoals reeds bekend het
woord “service “erg hoog in het vaandel. Om dit steeds maar weer te
continueren worden de werknemers steeds weer getraind d.m.v. product
trainingen op locatie en men traint de productkennis ook via een e-learningapp. Zo kunnen de verkopers een zo goed mogelijk advies geven aan de klant
bij aankoop van een product dat ook bij hen past.
Jan Berkvens Electroworld is aangesloten bij een inkooporganisatie die zorgt
mede dat Jan Berkvens Electroworld steeds het juiste assortiment en ook
zeer aantrekkelijke scherpe prijzen presenteert. Ook Electroworld laat van
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zich horen in de media met een regelmatige folder die huis aan huis verspreid
wordt. Natuurlijk ook is Jan Berkvens Electroworld en Verlichting goed online
te vinden via de website janberkvens.nl en janberkvensverlichting.nl.
Hier kan de consument ook 24 uur per dag een storing melden die dan zo
spoedig mogelijk bij onze eigen monteurs in de buitendienst ingepland wordt,
hierdoor kan Jan Berkvens Electroworld zeer snel reageren en de storing
verhelpen.

Wat de winkel betreft, hiermee zijn ze bij Jan Berkvens continue mee bezig
om van de winkel een belevingswinkel te maken. Omdat de artikelen in onze
branche zo snel in technisch oogpunt veranderen moet men hier in de winkel
presentatie ook continue mee bezig zijn en veranderen. Men ziet in de winkel
dat er al zeer zeker aan “Smartliving “ Slimleven gedacht wordt. Hiermee
laten ze ook bij Jan Berkvens Electroworld en bij de Verlichting zien hoe veel
apparaten voortaan samen kunnen “praten”. Dit systeem wordt vaak via een
app op je telefoon of tablet bediend , dit kan dus ook op afstand. Om het voor
de klant en vooral ook voor de senioren doelgroep niet moeilijker te maken als
dat het is, is het goed als men zich in de winkel laat adviseren door de
verkoopadviseurs die dit dan ook haarfijn en op een begrijpelijke wijze kunnen
demonstreren zodat al heel veel snel duidelijk wordt en dit natuurlijk met een
lekker vers gemalen kopje koffie.
Het assortiment bij Jan Berkvens Electroworld wordt zorgvuldig
samengesteld en uitgebalanceerd. Telkens weer afvragend wat de vraag in
markt is. We hebben steeds weer de nieuwste eyecatchers in de winkel op
gebied van tv is dat natuurlijk de OLED en de QLED tv met de smart
functies, ook ziet men hier de beeldformaten steeds groter worden. Verder
bij de wasmachines zijn er steeds betere was methodes denk aan Q-drive en
I-dos systemen, grotere vulcapaciteiten tot wel 10 kg. De warmtepomp
drogers die steeds beter sneller en zuiniger worden. Koel- en vrieskasten die
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zeer zuinig zijn. Maar vooral kenmerkend is dat steeds meer ook van deze
witgoed apparaten via wifi aan te sturen zijn.
Verder is bij Jan Berkvens Electroworld een groot assortiment koffieapparaten te zien. Hier wordt vooral ook bedoeld de koffiebonenmachines
oftewel de espresso apparaten. Hierin is ook een uitgebreid assortiment te
zien waaronder b.v. Jura en Delonghi.
Dan is men bij Jan Berkvens Electroworld ook op het goede adres voor al uw
inbouw keuken apparatuur, zoals vaatwassers, koelkasten, kookplaten,
afzuigkappen, combimagnetrons en ovens. Men kan in een demo keukenmeubel
zien hoe de apparaten ingebouwd zitten. De inbouw apparatuur kan natuurlijk
ook door Jan Berkvens Electroworld ingebouwd worden. Twijfelt u over welk
apparaten bij u zou passen, geen probleem wij kunnen dat gratis bij u inkomen
meten en beoordelen.
Ook de Verlichtings winkel in het winkelcentrum de Kloostertuin is en bekend
en gevestigde naam voor het publiek in de verre omstreken. Door de
vakmensen in de verlichtingswinkel is een continue modieus assortiment
afgesteld. U kunt terecht voor elke lichtbron die u ook maar kunt bedenken
van de traditionele gloeilamp tot de nieuwste LED lampen.
Soms is het moeilijk om tot een goede keuze verlichting te komen die dan
thuis zou passen. Ook dit is bij Jan Berkvens Verlichting geen probleem .U
kunt met de verlichtings adviseur een afspraak maken zodat op locatie bij u
thuis een passend advies gegeven kan worden. Deze servicedienst van Jan
Berkvens Verlichting is gratis. Verder hanteert Jan Berkvens Verlichting 14
dagen omruil- of geld terug garantie. De verlichting kan bij u thuis
gemonteerd worden door Jan Berkvens Verlichting. Ook voor
projectverlichting kan men terecht bij Berkvens, denk aan TL verlichting
vervangen door LED verlichting wat op zeer korte termijn geld besparend is.
Tot ziens bij,
Jan Berkvens Electroworld en Verlichting
Boxmeer
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TOX NIEUWS
Jos Koenen tekent jaar bij
Jos Koenen zal ook volgend seizoen
de selectietrainer van Toxandria
zijn. De oefenmeester uit
Langenboom gaat daarmee zijn
derde seizoen bij Toxandria in.
Onder Koenen promoveerde
Toxandria 1 eind vorig seizoen via
de nacompetitie naar de vierde
klasse. Daarin staat Toxandria na 9
wedstrijden in de grote middenmoot. Ook
assistent-trainer Gerard Kuijpers tekende voor
een seizoen bij.
Het bestuur van Toxandria heeft het volste
vertrouwen dat beide ervaren trainers volgend
seizoen opnieuw met Toxandria 1 in de vierde
klasse en met Toxandria 2 in de derde klasse
zullen acteren.

Wedstrijd Toxandria-Fc Uden gestaakt na 35 minuten Ondanks de
harde wind werd er toch gevoetbalt tussen Toxandria en Fc Uden. Maar na 35
minuten bleek de ballenvanger achter het doel aan de overkant van de kantine
niet opgewassen tegen
de harde wind en
verloor de strijd tegen
dit natuurgeweld. Als
een pudding zakte de
stalen constructie in
elkaar en zat er niks
anders op om de
wedstrijd te staken.
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UIT DE OUDE DOOS
Van de teamfoto uit de vorige kikkerleer van december zijn geen reacties
gekomen. Als er toch iemand weet wie het zijn laat het weten.

De nieuwe teamfoto van deze kikkerleer weer uit een ver verleden. Wie weet
de namen van de spelers en welk team uit welk jaar is deze foto.
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Stuur je e-mail naar kikkerleer@outlook.com
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TOTO VOOR BESTE VOETBALKENNER
Uitslag december opgave
Van de 25 wedstrijden werden er 21 gespeeld. De wedstrijden van de
Toxandria senioren teams werden afgelast. De hoogste score was 11
punten, behaald door Frans Janssen. Omdat Frans de 1e toto dit seizoen al
won, is Dirk Veldpaus de 3e winnaar van het seizoen. proficiat !
Hoe werkt het?
Lever je lijstje uiterlijk 4 april in:
Stuur een mailtje met jou lijstje (wedstrijdnummer en toto-voorspelling)
en naam naar het bekende kikkerleer adres: kikkerleer@outlook.com of
via een briefje in de brievenbus van Hoogeindse Kampen 14.
In de volgende kikkerleer wordt de winnaar van de Toxandria bbq-set
bekendgemaakt. Bij meerdere personen die een zelfde hoogste score
hebben wordt geloot. Speel je vaker mee, dan doe je ook mee voor de
extra eindprijs in de laatste kikkerleer.
Elke kikkerleer vindt je een lijstje met 25 wedstrijden. Je kunt dus
maximaal 25 punten halen per kikkerleer. (indien alle wedstrijden worden
gespeeld). Je kunt per seizoen 1x de maandwinnaar worden.
 Deelname staat open voor leden van Toxandria
 Indien wedstrijden worden gestaakt tellen deze niet mee. (ook als
wedstrijd later wordt uitgespeeld of wordt overgespeeld)
 Indien wedstrijden worden afgelast en later ingehaald worden (maar
wel voor de volgende inleverdatum kikkerleer) tellen deze wel mee.
 Indien wedstrijd pas later wordt ingehaald, telt deze niet meer mee.
 Indien wedstrijd niet wordt ingehaald, telt deze uiteraard ook niet.
 Te laat ingeleverde formulieren tellen niet mee. Lever ze dus op tijd
in!!
Succes!
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Onderstaand het totoformulier van maart 2019
1 = thuisclub wint
2= bezoekers winnen
3= gelijkspel

31

Kikkerleer maart 2019

32

Kikkerleer maart 2019

33

Kikkerleer maart 2019

34

Kikkerleer maart 2019

JEUGDAFDELING
Met vallen en opstaan zijn we begonnen aan de voorjaarscompetitie. Heel veel
regen en wind stonden de afgelopen weken regelmatig het voetballen op de
zaterdag in de weg. Jammer, want zo komt de nieuwe competitie maar niet op
gang en komen we maar moeilijk in het wekelijkse voetbalritme. Het is niet
anders. Want natuurlijk zijn we erg benieuwd hoe onze drie gepromoveerde
kampioenen het er in een klasse hoger vanaf gaan brengen. De JO15 lijkt het
lastig te hebben; de JO19 en JO11-1 hebben de eerste punten al weer binnen.
Achter de schermen zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor
volgend seizoen. Niet alleen qua teamindelingen, maar vooral ook voor wat
betreft de begeleiding van de jeugdteams. Want de spoeling van vrijwilligers
(seniorenspelers, oud-seniorenspelers, ouders, …) die willen trainen en
begeleiden wordt dunner en dunner. Dat kan uiteindelijk niet meer zonder
gevolgen blijven. Wie helpt onze jeugd om ook volgend jaar nog wekelijks te
kunnen voetballen? Of blijft iedereen thuis op de bank liggen of als beste
stuurlui langs de zijlijn bij onze jeugd staan? Nee toch…!
Om wekelijks te kunnen blijven voetballen met eigen leeftijdsgenoten, op
eigen niveau en in eigen dorp, is het overleg met het Beugense VIOS ’38 over
onze toekomstige samenwerking bij de jeugd is in een volgende fase
aanbeland. De samenwerking zal volgend jaar van start gaan met 2
samengestelde JO15-teams. Daarover meer informatie elders in deze
Kikkerleer.
Over vrijwilligers gesproken: nog altijd zijn we ook op zoek naar een opvolger
(of opvolgster) van Miranda voor het coördineren van onze jeugdactiviteiten:
de appelactie, het jeugdkamp en de presentatiedag. Wie wil ons takenpakket
verlichten, wie wil er ook een handje helpen bij het organiseren van
nevenactiviteiten voor onze jeugdafdeling? Wil je meer weten of je
aanmelden: Rik, Robert, Rob en René staan je graag te woord!
Rest ons, om onze jeugdteams de komende maand heel veel succes en plezier
toe te wensen, want ooit zal de lange winter voorbij zijn en kunnen we weer
iedere zaterdag lekker ballen!
Jeugdcommissie
35

Kikkerleer maart 2019

MEDEWERKERSFEESTAVOND
Wat is een voetbalclub (of een volleybalvereniging) zonder vrijwilligers?
Niets. Vandaar dat er elk jaar een gezellige medewerkersfeestavond wordt
georganiseerd voor al die fantastische vrijwilligers, die onze club maken tot
een bloeiende vereniging, waar het sportief goed toeven is. Afgelopen 16
maart was het weer zover. Op het programma van de feestavond 2019 stond
een foute bingo. Hoe fout die bingo was, zou die avond blijken.
Rond de klok van 20 uur meldden de eerste bezoekers zich in kantine
Kampzicht, ook de vrijwilligers van Luctor die zich hadden aangemeld. Voor
het laatst (waarschijnlijk) werd er namelijk een gezamenlijke feestavond
georganiseerd. Daarmee komt aan de samenwerking van Toxandria met Luctor
als ToxaLuct na tientallen jaren een eind, omdat Luctor binnenkort formeel
opgaat in een fusie met de volleybalclubs van Beugen en Oeffelt.
Nadat de kantine gezellig gevuld was, de koffie en thee genuttigd en de
eerste biertjes uit de tapkraan vloeiden, greep bingo-presentator Mark de
microfoon voor de start van de foute bingo. De bingo-kaarten werden
uitgedeeld en Charl en Berny namen plaats achter de bingo-molen. Er zouden 3
rondes gespeeld worden, sprak de strenge maar uiterst rechtvaardige bingomaster Mark, waarbij telkens 4 prijzen te verdienen vielen. Drie foute
cadeaus voor een correct rijtje, gevolgd door een “echt” cadeau bij een volle
kaart. Daarnaast had de bingo-master nog diverse “strafenveloppen” in petto
voor valse kieners of voor andere opstandige bingo-spelers dan wel
laatkomers. Naarmate de bingoavond vorderde werd het opnoemen van de
nummers steeds hilarischer, al dan niet voorzien van de nodige anekdotes en
toelichtingen door bingo-master Mark of van elke ronde een “lang-zal-zeleven” voor Monique bij het vallen van nummer 50, gisteren geworden. De
straffen werden onder toeziend oog van de aandachtige bingozaal ondergaan,
van het “atten” van een kwaliteitsbiertje van de Lidl (geserveerd op
kamertemperatuur) tot een proeverijtje van tabasco, waarbij de bingo-master
in voorzitter Cees een terugkerend slachtoffer zocht (en vond). De foute
cadeaus werden dankbaar in ontvangst genomen. Van een paar
liefdeshandboeien tot een borstenmok en van een bierdobbelspel tot een
mankini (en, past-ie Harrie?). Zo ook de 3 hoofdprijzen.
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Toen de bingo-wolken wat waren opgetrokken, ging het volume van de muziek
omhoog, ging de tapkraan veelvuldiger open en gingen de schalen met
bitterballen met enige regelmaat rond. Het werd een heerlijk avondje en het
bleef nog lang onrustig in Kampzicht…

UNIEKE CLUBDERBY BIJ TOXANDRIA JEUGD
Maar zelden gebeurt het, dat 2 jeugdteams van Toxandria elkaar in
competieverband treffen. Bij Toxandria JO9-1 en JO9-2G was dat dit
seizoen zelfs 2 keer het geval. In het najaar troffen deze jonge talenten
elkaar al een keer; vandaag was dat opnieuw het geval.
Onder een heerlijke voorjaarszon werd klokslag half 11 afgetrapt op
Kampzicht. Met langs de lijn een grote groep supporters, die allemaal voor
Toxandria waren! De jongens van de JO9-1 waren gebrand op revanche. In het
najaar hadden ze namelijk een dikke nederlaag moeten slikken van de JO9-2G,
terwijl die bijna allemaal een jaar jonger zijn en dus een jaar minder
voetbalervaring in de sporttas hebben. Het werd een prachtige pot voetbal.
Het eerste kwart van de wedstrijd tot de eerste time-out was voor de JO92G, die met snelle aanvallen het doel van de JO9-1 onder vuur namen (1-3). In
het tweede kwart draaiden de rollen om. Nu was het de JO9-1 die de aanval
zocht en de stand weer gelijk trok. Ruststand 3-3.
Na de rust maakten de boys van de JO9-1 gebruik van hun ruime
voetbalervaring, om de score verder op te voeren. Met 2 doelpunten tot de
tweede time-out en 1 erna was de wedstrijd gespeeld. In de laatste minuut
vond de JO9-2G nog een keer het netje, zodat deze spannende clubderby in
6-4 eindigde. De onderlinge stand tussen JO9-1 en JO9-2G is weer gelijk: 1-1.
Zo hoort het ook...
En de punten... die bleven allemaal in Rijkevoort!
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SAMENWERKING TOXANDRIA
EN VIOS ’38 KRIJGT VORM
Na veel vergaderingen en veel overleg de afgelopen maanden, jaren zelfs, gaat
het er nu dan toch van komen. De beoogde samenwerking tussen de
jeugdafdelingen van Toxandria en VIOS ’38 zal vanaf het seizoen 2019-2020
vaste vorm gaan krijgen. Vanaf het volgende voetbaljaar zullen beide
verenigingen hun JO15-teams gaan combineren tot twee samengestelde
teams: ST JO15-1 en ST JO15-2. Onlangs zijn de ouders van de spelers die
volgend jaar uit gaan komen in de JO15 geïnformeerd door de beide clubs in
Rijkevoort en Beugen over de samenwerkingsplannen en de achtergrond
hiervan.
Oorspronkelijk was het streven om in het huidige voetbaljaar al met een
gezamenlijke JO19 te gaan spelen. Helaas moest door dat plan uiteindelijk een
streep, toen om praktische redenen de samenwerking nog even moest worden
uitgesteld. Jammer, want dit seizoen heeft onze JO19-1 maar een vaste basis
van 10 spelers. Helemaal geweldig natuurlijk, dat de JO19 in het najaar
desondanks kampioen wist te worden. Maar het toont overduidelijk de
noodzaak aan voor samenwerking want met 10 spelers een elftal vormen is een
lastig verhaal.
Het strategische doel van deze stap is het streven naar een gelijkwaardige
samenwerking van de jeugdafdelingen van Toxandria en VIOS ‘38, waarbij de
jeugd de kans geboden wordt om, vooral ook naar de toekomst toe, ondanks
afnemende ledenaantallen in het eigen dorp te kunnen blijven voetballen, met
eigen leeftijdsgenoten, op gelijkwaardig niveau. Doel is een
samenwerkingsverband tussen de beide jeugdafdelingen, zeker niet om als
clubs te fuseren. De bedoeling is dat jeugd uit Beugen uiteindelijk naar de
senioren van VIOS ‘38 zal gaan en de jeugd van Rijkevoort naar Toxandria.
Afgesproken is dat in eerste instantie alleen samengewerkt wordt als
aantallen spelers zo uitvallen, dat één van beide clubs in de problemen komt
met het samenstellen van teams. Bij bijv. 13 en 16 spelers binnen een
categorie is er geen reden tot samenwerking, maar wel bij 8 en 16. Bij de
start is het wenselijk om met één leeftijdscategorie te beginnen, om
problemen en kinderziektes te ervaren/op te lossen.
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Het is de bedoeling om dan voor deze categorie de samenwerking ook voor de
rest van hun loopbaan bij de gehele jeugd –dus tot en met JO19- te laten
gelden (dus niet jaarlijks opnieuw te beoordelen). Het is denkbaar dat in
latere jaargangen breder tussen de jeugdafdelingen samengewerkt wordt,
waarbij teams samengevoegd worden zonder directe noodzaak, en vervolgens
ingedeeld worden op basis van “spelen op eigen niveau”, maar daarover wil men
nu nog geen uitspraken doen. Om praktische redenen worden bij de start alle
elftallen (JO19 t/m JO13) als ST ingeschreven bij de KNVB, om onderlinge
uitwisseling van spelers tussen de teams van VIOS ‘38 en Toxandria mogelijk
te maken.
De praktische invulling van de samenwerking, de coördinatie, de technische
begeleiding van trainers en leiders, de teamindelingen, de trainingsdagen en tijden, de tenues etc. zullen de komende maanden gezamenlijk verder
uitgewerkt worden. Voor Toxandria zijn Robert van Lieshout, Fabian Koninkx
en René Verkuijlen betrokken bij de coördinatie van het
samenwerkingsverband.
Beide clubbesturen zijn ervan overtuigd dat we met deze historische stap de
toekomst van (jeugd)voetbal in eigen dorp met eigen leeftijdsgenoten op eigen
niveau beter kunnen waarborgen. Meer informatie over de samenwerking in de
volgende Kikkerleer.
Bestuur en jeugdcommissie Toxandria
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WIJZIGINGEN JAARBOEK
Nieuw leden:
SSBP08L
Davey Nijssen
Pleinstraat 2
5447 AD Rijkevoort
0485-210578 / 06-10916272
27-11-2012
SSDL959
Jesse van der Ven
Papenvoortsedijk 13
5447 NG Rijkevoort
06-52540243 / 06-10975180
20-02-2009
SSDL926
Ràfael van Dorland
Sassekamp 5
5447 PL Rijkevoort
06-57458299 / 06-42345599
6-8-1012

Toxandria heeft momenteel: 310 leden, deze zijn onderverdeeld in 269
bondsleden en 41 verenigingsleden (per 28-01-2019).
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ROOSTER SPELER v/d WEEK
DATUM
WEDSTRIJD
24 MAART 2019 TOXANDRIA –
GASSEL
14 APRIL 2019 TOXANDRIA –
SES
12 MEI 2019
TOXANDRIA –
HAPSE BOYS

SPELER
BEGELEIDER
JIBBE NABUURS PAUL VAN DE
PAS
TIGO BRIENEN PATRICK
CLAASSEN
JASPER VAN DE PAUL VAN DE
PAS
PAS

 Indien de wedstrijd wordt afgelast, wijzigt alleen de datum, de “speler van
de week” voor de wedstrijd blijft staan. Je wordt hier dan van op de
hoogte gebracht.
 Wanneer je verhinderd bent, geef je dit minimaal 2 weken van tevoren aan.
Als je nog vragen hebt kun je mij altijd bellen of mailen.
Namens Toxandria, Joost Vernooij
Tel: 06-30213999
Mail: joost.vernooij@hotmail.com
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SCHEMA LOTERIJVERKOOP
DATUM
24 MAART 2019
4 APRIL 2019
11 APRIL 2019
14 APRIL 2019
28 APRIL 2019
12 MEI 2019
19 MEI 2019

WEDSTRIJD
TOXANDRIA 1 –
GASSEL 1
TOXANDRIA 1 –
FC UDEN 1
TOXANDRIA 1 –
SIOL 1
TOXANDRIA 1 –
SES 1
TOXANDRIA 1 –
DSV 1
TOXANDRIA 1 –
HAPSE BOYS 1
TOXANDRIA 1 –
ESTRIA 1

VERKOPERS
BO GROENENDAAL &
IKKI HOFMANS
SIL VAN DEN OEVER &
GIEL WILLEMS
MAURO BOERSMA &
STAN VAN GEMERT
RUDIE GROENENDAAL &
LUUK VAN DE KERKHOF
NIEK VAN DEN OEVER &
ROBIN SPIERINGS
ROB KLAASSEN &
STAN LITJENS
NIEK VAN DEN OEVER &
ROBIN SPIERINGS

BELANGRIJK:
 Meld je uiterlijk om 14.15 uur in de bestuurskamer
 Indien de wedstrijd wordt afgelast, wijzigt alleen de datum. De namen
van de verkopers blijven voor deze wedstrijd staan.
 Indien je verhinderd bent, zoek je zelf een vervanger.
VEEL SUCCES
Namens de Jeugdcommissie
Joost Vernooij
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VERSCHIJNINGSDATA KIKKERLEER
Voor het seizoen 2018-2019 zijn de volgende verschijningsdata vastgesteld.
Nr
5
6

UITGAVE OP
Zaterdag 13 april 2019
Zaterdag 8 juni 2019

KOPIJ AANLEVEREN TOT
Zaterdag 6 april 2019
Zaterdag 1 juni 2019
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COLOFON
Seizoen 2018-2019
44e jaargang
Maart 2019
nummer 334
Kikkerleer is het clubblad van voetbalvereniging Toxandria
en verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van ca. 250 exemplaren.
Aan Kikkerleer werken mee:
REDACTIE: Ron van den Heuvel
Arie Wijnen
Anke van der Hulst
Harrie Veldpaus
DRUKWERK: Grafipoint
VRAGEN OVER BEZORGING: Ron van den Heuvel (0621904256)
De Kikkerleer is ook digitaal (in kleur) in te zien via
www.kikkerleer.info
en via de website bij leden downloads.
Bijdragen voor Kikkerleer zijn altijd welkom!

De volgende Kikkerleer verschijnt half april.
Kopij tot 6 april 2019 uitsluitend via e-mail naar:
kikkerleer@outlook.com
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