Kikkerleer december 2018

De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. We maken ons op voor de
feestdagen, maar toch zijn we bij Toxandria nog niet allemaal toe aan de
winterstop. Toxandria 1 moet nog een wedstrijd inhalen tegen Achates. De
rest van de elftallen kan gaan genieten van een welverdiende rust met prima
resultaten. Bij de zijn er jeugd drie najaarskampioenen. De JO11, JO15 en de
JO19 wisten allen op de laatste speeldag het kampioenschap binnen te slepen.
De JO11 en de JO19 wisten in de rust van hun wedstrijd wat de concurrentie
gemaakt had en speelde zichzelf soeverein naar de titel. De JO15 deed dit in
een onderling duel, voor veel publiek, tegen de directe concurrent. Jongens,
meisjes en leiders, allen gefeliciteerd met dit resultaat! Toxandria is trots op
jullie. De senioren teams draaien allen lekker mee in hun competities en zullen
na de winterstop proberen de resultaten vast te houden.
Toxandria 2 is bezig met de voorbereidingen op de nieuwjaarsreceptie, waarin
zij de Toxandriaan bekend zullen maken. Ben je benieuwd wie het wordt, kom
dan gerust een kijkje nemen. Je kan dan ook onze jubilarissen feliciteren. We
zijn verheugd dat Toxandria het contract met Jos Koenen en Gerard Kuijpers
met een jaar heeft verlengd zodat zij ook volgend jaar de technisch staf
aanvoeren en de selectie wederom onder hun hoede nemen. Helaas heeft
Marco Bulkens te kennen gegeven na dit seizoen te stoppen als leider. Na vele
jaren vind Marco het tijd om het stokje door te geven, waardoor we op zoek
zijn naar een vervanger. Mocht je interesse hebben, meld je dan.
Ook gaan we afscheid nemen van de Lentekermis, na 46 jaar, een begrip in
Rijkevoort en omstreken. Het is voor de organisatie te risicovol om dit
evenement in zijn huidige vorm nog te laten plaats vinden. Door sterk
teruglopende inkomsten de laatste jaren moeten we er helaas mee stoppen.
Wel zijn we, samen met andere verenigingen, aan het inventariseren of we er
iets anders voor terug kunnen laten komen. Maar daarover later meer.
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Om toch extra inkomsten te genereren zijn we vorig jaar begonnen met de
pubquiz en deze is enkele weken geleden herhaald. Wederom was het een
groot succes en de organisatie (de vets) hebben besloten om dit evenement
volgend jaar wederom te laten terug keren.
Ook zijn we bij Toxandria aan het onderzoeken of we op enige manier nog
meer kunnen doen aan duurzaamheid. Nadat we afgelopen jaar de verlichting
op veld 2 hebben veranderd, willen we kijken of we ook iets kunnen met
zonnepanelen zodat ook Toxandria voor de toekomst zoveel mogelijk energie
neutraal zal zijn.
Rest mij jullie allen fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en sportief
jaar te wensen en tot op de nieuwjaarsreceptie.
Jullie voorzitter Cees
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ONDERLINGE PERIODE
Tweede periode senioren

De veteranen hebben door de overwinning op Erp afgelopen zaterdag de
tweede clubperiode voor zich opgeëist. Waar Toxandria 1 tot en met 4 net
aan de tweede periode zijn begonnen hebben de veteranen het aantal
wedstrijden voor deze periode al voltooid. 6 maal winst en 1 maal gelijk, omdat
Tox 1, 2 en 4 (Tox 3 doet niet meer mee omdat ze de eerste periode hebben
gewonnen) al een verliesbeurt hebben genoteerd zijn de veteranen niet meer
in te halen. Toxandria veteranen proficiat en geniet van de eer en de prijs!!!

Tweede periode junioren
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VAN HET BESTUUR
Op zondag 6 januari is het weer zover!! De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van
Toxandria in kantine Kampzicht staat weer voor de deur. Een middag vol
gezelligheid en een middag waar we elkaar het beste voor 2019 toe kunnen
wensen. Dit jaar georganiseerd door het 2de elftal van Toxandria. Zij gaan
onderstaand programma voor u verzorgen. De invulling van de activiteit is nog
niet bekend. Houd hiervoor de Tox-site en facebook in de gaten!
13.00 uur verzamelen voor de activiteit - meer info hierover volgt nog via de
site en facebook.
Vanaf 15.00 uur het officiële gedeelte met huldiging van de jubilarissen, de
Aanmoedingsprijs en de Toxandriaan van het jaar
De pubquiz was dit jaar ook weer een groot succes er werd fanatiek
gestreden voor de hoogste eer en daar ging uiteindelijk team P.O.E.P. mee
lopen. De avond werd gezellig borrelt afgesloten en al met al was het weer
een topavond in kantine Kampzicht. Reden om volgend jaar de pubquiz weer te
organiseren. Noteer het alvast in uw agenda: zaterdag 21 december 2019
pubquiz Toxandria!
Ook dit jaar worden er uiteraard de nodige activiteiten georganiseerd bij
Toxandria. Hieronder de indeling welk team welke activiteit mag gaan
organiseren! De teams krijgen nog nadere informatie van Berny omtrent de
activiteit die ze gaan organiseren.
Nieuwjaarsreceptie Toxandria 2
Winteractiviteit
Toxandria 1
Carnavalsavond
Toxandria 3
Afsluiting
Toxandria 4
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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Oproep twee nieuwe redactieleden Kikkerleer
Beste Toxandrianen,
De redactie van ons prachtige clubblad is nog steeds op zoek naar vervangers
van enkele redactieleden. Mocht je interesse hebben om iets voor onze club
te betekenen, meld je dan bij de redactie of het bestuur. Het zou toch wel
zonde zijn als ons clubblad na meer dan 50 jaar zou stoppen omdat er geen
redactie meer is.
Het bestuur
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PIUS VAN RAAIJ
OP EN TOP TOXANDRIAAN
Onlangs floot Pius zijn laatste wedstrijd als clubscheidsrechter bij
Toxandria. Clubscheidsrechter, het was één van de vele functies die Pius in de
loop der jaren bekleedde bij Toxandria. Maar gedwongen door een onwillige
knie, heeft Pius moeten besluiten om de voetbalfluit aan de wilgen te hangen
en een punt te zetten achter een lange loopbaan bij onze club.
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Die loopbaan begon al lang geleden, toen Pius en Bernadette vanuit Haps in
Rijkevoort kwamen wonen. Ook toen al kampte Pius met fysiek ongemak bij
het voetballen, waardoor hij zijn voetbalcarrière bij de Hapse Boys
vroegtijdig moest beëindigen. Voetballen ging niet meer, vlaggen nog wel en
Pius werd begin jaren 90 van de vorige eeuw grensrechter bij Toxandria 1.
Iets wat Pius enkele jaren vol overgave deed.
Het scheidsrechtersvak bleef Pius boeien. Jarenlang begeleidde hij onze
voetbaljeugd bij de spelregelwedstrijden, die toen nog jaarlijks plaats vonden.
Hij leerde de jeugd de fijne kneepjes van de voetbalspelregels en bereidde ze
met veel succes -tot aan landelijke finales- voor op de spelregelwedstrijden.
Jarenlang draaide ook het jaarlijkse Easter Open jeugdvoetbaltoernooi
tijdens de paasdagen op de kennis, ervaring en inzet van Pius. Samen met Jos
Stiphout was Pius gedurende 10 jaar lang de drijvende kracht achter het
grootse internationale toernooi op Kampzicht. Gedurende 3 dagen waren Pius
en Jos onafgebroken in touw om het toernooi weer te laten slagen. Onmisbare
inzet, bleek ook later toen beide organisatoren besloten om het stokje over
te dragen aan een volgende generatie. Toen die generatie niet opstond, ging
het toernooi bij Toxandria helaas ter ziele.
Inmiddels was Pius ook toegetreden tot de jeugdcommissie van Toxandria. In
de jeugdcommissie zorgde hij als wedstrijdsecretaris wekelijks dat alle
wedstrijden konden worden gespeeld, werden ingepland, gefloten, vervoer
geregeld was, uitslagen werden doorgegeven etc. Een tijdrovende en secure
klus, maar met Pius liep de planning en uitvoering altijd vlekkeloos.
Ook de Kikkerleer verscheen jarenlang onder de inspirerende leiding van Pius
als redacteur en regelaar.
Een hele waslijst aan vrijwilligerswerk dus, die er toe leidde dat Pius in 2011
werd benoemd tot Toxandriaan van het Jaar. Een titel die zeer verdiend was
en waarvan Pius ook in de jaren daarna heeft bewezen dat hem die eer
toekomt.
Pius, bedankt voor alles wat je voor Toxandria hebt betekend de afgelopen
tientallen jaren. Hopelijk mogen we je nog vaak begroeten op Kampzicht!
Bestuur Toxandria
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TOXANDRIA WEER
VERTEGENWOORDIGD TIJDENS DE
CARNAVAL
Ook tijdens de komende
carnaval zijn er weer enkele
Toxandria spelers die voorop
lopen met de carnaval.
Adjudant Eric van Gorp speelt,
na vele jaren in Tox 3, vanaf
dit seizoen bij de veteranen.
Nar Maartje heeft jaren bij
de meiden van Toxandria
gevoetbald. Jeugdprins Mauro
Boersma speelt in JO15 en nar
Jarno in JO13.

Toxandria wenst Prins Ronny, Prinses Elle, adjudanten Paul en Eric, nar
Maartje, Jeugdprins Mauro, Jeugdprinses Femke en narren Sarah en Jarno
een te gekke carnaval!
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HET ORANJE LEGIOEN
GOES INTERNATIONAL!

Tijdens een van de vergaderingen van Het Oranje Legioen werd geopperd om
eens te onderzoeken of er belangstelling is voor een leuke voetbaltrip naar
het buitenland. Vorig jaar hebben we met zo'n 35 mensen de Bundesliga
wedstrijd FC Köln - Hertha BSC bijgewoond. En mede door de leuke reacties
smaakte dit naar meer. Aan onze inmiddels 65 leden tellende
supportersvereniging werd vervolgens de vraag gesteld of er interesse zou
zijn in een Premier League trip in het weekend van 11-12-13 januari. Al snel
hadden we in de gaten dat we dit moesten gaan regelen.
Na een behoorlijke speurtocht hebben we een mooie partner weten te vinden
die ons ontzorgd in het boeken van deze voetbalreis. Op vrijdag 11 januari a.s.
zullen we met een groep van 20 man (jong en iets minder jong) afreizen naar
Engeland met als hoogtepunt het bezoek aan de wedstrijd West Ham United –
Arsenal; een heuse London Derby dus! De rest van het weekend zal in het
teken staan van gezelligheid en een goede pot bier zal zeker niet ontbreken.
Ben jij nou nog geen lid van Het Oranje Legioen maar zou jij in de toekomst
ook wel mee willen gaan naar activiteiten als deze? Spreek Melvin of Luuk
eens aan en ben jij er volgende keer ook bij!
Wij hebben er in ieder geval veel zin in!
Het Oranje Legioen.
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INTERVIEW MET SANDER EN NICK
Dit keer een interview met de leiders/trainer van onze succesvolle JO15,
Sander en Nick. Sinds dit seizoen zijn zij de nieuwe ‘staf’ bij Toxandria JO15.
Tijd voor een nadere kennismaking met deze enthousiaste mannen!
Stel jezelf even kort voor.
Mijn naam is Sander Barten. Ik ben 21
jaar oud en ben geboren in Boxmeer.
Ik heb geen broers of zussen. Op dit
moment heb ik een tussenjaar en ben
ik aan het kijken wat mijn volgende
studie wordt. Ik werk bij Hotel
Restaurant de Baronie in Boxmeer.
Ook ben ik toezichthouder bij ’t
Hoogkoor in Boxmeer.
Ik ben Nick fleuren, 21 jaar en
geboren en getogen in Boxmeer. Ik
heb een zusje van 18 jaar en woon nog
thuis. Ik zit momenteel in het laatste
jaar van mijn studie Bedrijfskunde
MER aan Avans Hogeschool te ’sHertogenbosch. Hierna ga ik op zoek
naar een uitdagende baan.

Nick Fleuren

Heb je zelf eerder gevoetbald en voetbal je nog? Hoe beoordeel je je
eigen voetbalcapaciteiten, wat zijn/waren je sterke en zwakke kanten?
Sander: Ik heb gevoetbald vanaf het moment dat ik kon starten als voetballer
een jaar of 4/5 dus. Afgelopen zomer ben ik gestopt. Ik heb altijd voor
OLYMPIA`18 gevoetbald. De laatste jaren was ik was ik vooral voorstopper of
rechtsback. Mijn sterke punten zijn vooral coaching, blijven werken voor het
elftal. Mijn zwakke punt is mijn handelingssnelheid waardoor ik wat rust aan
de bal mis.
Nick; Ik heb zelf altijd bij Olympia’18 gevoetbald vanaf mijn 5e tot afgelopen
seizoen. Meestal speelde ik in de tweede elftallen in de jeugd en in de
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senioren heb ik twee jaar in het vierde gespeeld. Mijn sterke kant was mijn
overzicht en een redelijke pass. Mijn zwakke kant was mijn loopvermogen.
Je bent zo’n 5 maanden actief bij Tox. Wat is je indruk van de club?
Hoe ben je trouwens bij Tox terecht gekomen ?
Sander: Ik vind Tox een hele fijne
uitstraling hebben. Het is een warme
club waar zowel jeugd als senioren
betrokken zijn bij de club. Tox heeft
Nick en mij veel vertrouwen gegeven,
wat ik erg mooi vindt om te zien. Ik
ben via mijn medetrainer Nick
terecht gekomen bij Toxandria.
Nadat wij beide gestopt waren met
voetbal hebben wij tegen elkaar
uitgesproken dat we het leuk zouden
vinden een jeugdelftal onder onze
hoede te mogen nemen. Omdat Nick
een relatie heeft met Lisa (zus van
Guus) zijn wij bij dit team terecht
gekomen. Wij hoorde dat ze zonder
trainer kwamen te zitten en zijn
gelijk achter deze groep aangegaan.
Sander Barten
Nick: Ik ben bij Tox terechtgekomen doordat ik bij mijn vriendin thuis opving
dat er nog geen trainer was voor de JO15 voor het volgende seizoen. Sander
en ik waren net allebei gestopt met voetballen en hadden het er al vaker over
gehad om een jeugdteam te gaan trainen. En toen kwam deze kans en hebben
we die met beide handen aangegrepen. Vanaf het eerste gesprek met Robert
van Lieshout en René Verkuijlen voelde ik me meteen welkom bij de club. Ook
met de andere mensen met wie wij af en toe te maken hebben zoals de leiding
van de JO17 en JO13 is het altijd goed gegaan de eerste seizoenshelft. Ook
de sfeer in de kantine is altijd heel gezellig op de donderdagen en zaterdagen.
In het begin was het nog wel eens dat er maar een paar ouders kwamen
kijken, maar nadat we de eerste 2 wedstrijden van de competitie hadden
gewonnen, leek het wel elke week drukker te worden met ouders, familie of
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kennissen. Het hoogtepunt van de betrokkenheid was natuurlijk de
kampioenswedstrijd op 8 December met heel veel publiek.
Je hebt in korte tijd een stel voetballers, enorm uiteenlopend qua fysiek
en voetbalcapaciteit, weten te smeden tot een hecht team. Hoe heb je
dat aangepakt?
Sander: Ik vind het erg van belang dat je niet alleen als trainer voor een
groep staat maar ook een ‘vriend/maat’ voor je selectie bent wat vanaf deze
leeftijd zeker moet kunnen. Trainingen moeten serieus verlopen maar vooraf
of na afloop zeker even tijd om wat te kloten en te lachen met elkaar. Ook
vind ik het belangrijk om eerlijk en consequent te zijn naar elkaar. Dit geldt
voor de spelers onderling en als leiding naar de spelers toe. We moeten af en
toe ook wat dingen van elkaar accepteren ook als we het ergens niet mee eens
zijn. We doen dit seizoen samen als team. We proberen ook te luisteren naar
de mening van onze spelers en aan deze wensen te voldoen. We hebben
respect voor elkaar.
Nick: Vanaf dag 1 gaat het eigenlijk al goed tussen de jongens en dame en ons.
Eigenlijk gaan we met elkaar om als vrienden. Dat klinkt misschien raar, maar
zo voelt het voor Sander en mij beide wel. Maar als er iets gebeurt proberen
we zo consequent mogelijk op te treden en eerlijk naar elkaar te zijn. Het is
wel mooi om te zien dat er in het begin nog wel eens wat onenigheid was en er
met de wedstrijden en trainingen enkele spelers verzaakte, maar dat gebeurd
nu zelden tot nooit meer. Wij hebben altijd benadrukt dat iedereen in het
team even belangrijk is. Of het nou om de betere voetballers gaat of de
harde werkers; je hebt ze allemaal nodig. Dit was dan ook een mooie
ontwikkeling dit seizoen, want er werd elke wedstrijd harder geknokt samen
om het kampioenschap te behalen.
Als je een spelregel zou mogen veranderen of laten verwijderen, welke
en/of wat zou dat dan zijn en waarom?
Sander: Ik heb geen spelregel die ik zou vervangen. Zolang het spelletje maar
niet teveel regels krijgt. Wel zou ik kijken naar hoe we beter kunnen omgaan
met hands. Want hiermee krijg je heel vaak lastige situaties voor de
scheidsrechter.
Nick: Gele kaart, tien minuten eraf in de jeugd. Van mij mag het wel weer
terug zoals het vroeger was en in het echt is. Geel is geel en twee keer geel is
14
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rood en rood is rood. Dit seizoen hebben we er dan wel geen gehad, maar je
ziet wel ook aan andere teams dat ze toch bang zijn om een nuttige
overtreding te maken. Je benadeelt je team dan meteen, doordat je 10
minuten met 10 man verder moet.
Trainers, je hebt ze in allerlei types. Wat heeft jou voorkeur; een rustig
iemand langs de kant (type Cocu) of zo’n stresskip als Guardiola ?
Sander: In mijn ogen is een trainer een beetje van beide. Als er geen rust is
moeten wij dat creëren. Maar om een hele wedstrijd vanuit de dug-out te zien
is niets voor mij. Een trainer moet zijn selectie wel coachen en met
enthousiasme langs de lijn staan. Plezier hebben in hetgeen wat hij doet.
Nick: Een middenweg, een coach mag best actief zijn langs de lijn en zijn
emoties tonen, maar ook de rust behouden als dat nodig is.
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Welke wedstrijd tot nu toe van je teams is je het meest bijgebleven, en
waarom ?
Sander: Dit is een inkoppertje. Onze kampioenswedstrijd van 8 december
tegen ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys! De week naar deze wedstrijd
toe was al schitterend om mee te maken. Het team heeft uitzonderlijk goed
getraind en naar de wedstrijd toegeleefd dat we haast niet konden verliezen.
Trots op deze prestatie. Ook de opkomst van toeschouwers was erg mooi om
te zien. Ons debuut een oefenwedstrijd tegen Heijen waar wij er met de
winst vandoor gingen zal mij ook altijd bijblijven.
Nick: Je zou zeggen de kampioenswedstrijd tegen
SVS/Excellent/Westerbeek, maar voor mij was het de wedstrijd tegen JVC
Cuijk (9-3) gewonnen. Wij hebben dit seizoen veel aandacht besteed om meer
de voetballende oplossing te zoeken in plaats van de lange bal. En dat kwam er
deze wedstrijd tegen de toenmalig nummer 2 JVC echt uit. Dat was wel mooi
om te zien. Dit was naar mijn mening dan ook de beste wedstrijd van ons
seizoen.
Het Nederlands Elftal is langzaam aan uit de dip aan het komen . Hoe zie
je kun kansen op het EK 2020, er vanuit gaande dat we deze keer ons
wel gaan plaatsen?
Sander: Ik denk dat dit zal samenhangen aan de loting. Ik ben erg blij dat de
KNVB Ronald Koeman heeft aangesteld als bondcoach omdat hij een goede
kijk op het spelletje heeft en weer goede resultaten behaald. Nederland zal
altijd talentvolle spelers hebben. Ik laat me verassen maar we moeten er
altijd vanuit gaan dat we de kwartfinale halen en hopelijk doorgaan naar de
halve finale.
Nick: Laten we niet te hard van stapel lopen, maar het begint er wel weer
steeds meer op te lijken. Ronald Koeman heeft er wel een echt team van
gemaakt. Toch verwacht ik nog niet te veel na de afgelopen jaren, maar een
kwartfinale moet er minstens inzitten.
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Nog wat korte favorieten vragen zodat we jullie nog wat beter leren
kennen:
Sander:
Nick:
Vakantieland:
Spanje
Griekenland/Azië
Tv programma:
Veronica Inside
Veronica Inside
Club in Nederland:
AFC Ajax Amsterdam
Feyenoord
Club in buitenland:
FC Barcelona
Barcelona/Manchester City
Voetballer:
Lionel Messi /
Lionel Messi / Kevin de
Ronaldinho
Bruyne/Steven Berghuis
Trainer:
Josep Guardiola
Ronald Koeman /
Thomas Tuchel (PSG)
Muziek :
Hiphop / House
Alles eigenlijk wel
Eten:
Biefstuk
Pasta’s
Heb je, buiten het voetbal, nog meer hobby’s?
Sander: Een biertje drinken met mijn vrienden.
Nick: Tennissen en Xboxen
Wil je, tot slot, nog wat kwijt aan de lezers van het clubblad?
Sander : Iedereen bedankt voor het warme welkom bij Toxandria en tot na de
winterstop!
Nick; Wij hopen op jullie steun de 2e seizoenshelft in de tweede klasse.
Mocht u nog meer willen weten, mag u me gerust aanspreken op het sportpark.
Sander en Nick, bedankt voor jullie antwoorden. En wij wensen jullie met je
team in de voorjaarsreeks ook veel succes. Ongetwijfeld een stuk sterkere
tegenstanders, maar dat is uiteraard ook een mooie uitdaging!
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UIT DE OUDE DOOS
Van de teamfoto die in de
laatste kikkerleer van vorig
seizoen zijn inmiddels
enkele namen bekend
geworden.

Staand vlnr: Tonny Jacobs, Jan van Tienen, Jos Hendriks, Grad Kuijpers,
Fons Thomassen, Jan Wijnhoven
Zittend vlnr: Karel Arts,……………,Marius Willems, Ben Verheijen, Niek
Wijnhoven, Wiel van de Heuvel.
Ook van onderstaande teamfoto zijn de namen bekend.

Staand vlnr: Jan Verkuijlen, Gerard Schuurmans, Marius Willems, Gerard van
de Pas, Jan van de Pas, Theo Arts, Tiny Jacobs, Chris Jenniskens.
Zittend vlnr: Eg Claassen, Jos van de Pas, Willy Huijbers, Theo Kersten, Henk
van Duijnhoven, Koos Arts, Marius Kuijpers.
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Weet iemand de namen die niet bekend zijn, stuur een mail naar
jeugdwebsite@toxandria.com.
Van de teamfoto van de Kikkerleer van november weten we inmiddels ook de
namen. Bekend was dat het om Toxandria 2 gaat uit het seizoen 1980/1981.

Staand vlnr: Niek Wijnhoven, Gerard van de Pas, Henk van de Heuvel, Jan van
de Ligt, Henk Arts, Peter de Wit, Frans van Tienen, Martien van Duuren, Jan
van de Pas, Arie van Opbergen.
Zittend vlnr: Walter Claassen, Willy Verhoeven, Joop Huijbers, Wim van
Sambeek, Jos Kuijpers, Peter Arts, Johan Thijssen.

Heb je tevens nog oude foto’s van Toxandria voor een fotoarchief over
Toxandria laat het weten. Stuur een mail jeugdwebsite@toxandria.com.
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De nieuwe teamfoto van deze Kikkerleer komt weer uit een ver verleden. De
shirts zijn wel heel anders als we van Toxandria gewend zijn. Wie weet de
namen van de spelers? En welk team uit welk jaar is deze foto is? Weet je
meer over deze foto, stuur een mail naar jeugdwebsite@toxandria.com.
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TOTO VOOR BESTE VOETBALKENNER
Uitslag november opgave:
Van de 25 wedstrijden werden er 24 gespeeld. De hoogste score was 14
punten, behaald door vader en zoon René en Cas Verkuylen. Na loting is
Cas de 2e winnaar van het seizoen. Cas, proficiat!
Hoe werkt het?
Lever je lijstje uiterlijk 18 januari 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 december 2018
1 = thuisclub wint
2= bezoekers winnen
3= gelijkspel
wedstrijd
Nr. -datum
wedstrijd:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

19-1
20-1
2-2
3-2
19-1
19-1
19-1
20-1
20-1
20-1
20-1
27-1
19-1
19-1
19-1
20-1
27-1
3-2
27-1
20-1
27-1
25-1
25-1
25-1
25-1

betreft:

Den haag–vvv venlo
Willem II-Nac
Vitesse-heerenveen
Pec zwolle – fc utrecht
Eintr Frankfurt-freiburg
Stuttgart- Mainz
Leipzig –Bor. Dortmund
Nurnberg- hertha bsc
Real betis - girona
Villareal – atl. bilbao
eibar- espanyol
Sevilla - levante
Wattford- burnley
Newcastle – cardiff city
Wolverhampton-leicester c
Fullham – tottenham h.
Toxandria 1 – fc uden 1
Achilles reek 1- tox 1
Toxandria 3 – hbv 3
Zwaluw 4- Toxandria 4
Ac Milan - napoli
Telstar - sparta
Mvv – helmond sport
Almere city- twente
Cambuur – goahead eagles

Lever je lijstje uiterlijk 18 januari in !
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eredivisie
eredivisie
eredivisie
eredivisie
Bundesliga
Bundesliga
Bundesliga
Bundesliga
Primera division
Primera division
Primera division
Primera division
Premier league
Premier league
Premier league
Premier league
Competitie
Competitie
Competitie
Competitie
Serie A
1e divisie
1e divisie
1e divisie
1e divisie

1

2

3
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P.O.E.P. WINT PUBQUIZ
Zaterdagavond 24 november was kantine Kampzicht opnieuw tot de nok gevuld
voor de Toxandria PubQuiz. Net als vorig jaar. Toen moesten er zelfs enkele
teams teleurgesteld worden omdat de maximale kantinevulling bereikt was.
Al ver voor acht uur stroomden de eerste kwislustigen toe op het sportpark,
zodat een goede en strategische plaats in Kampzicht kon worden verworven.
Om half negen kon het gelouterde presentatietrio van Pepe's PubQuiz de
eerste ronde afvuren op de 21 deelnemende teams. Uiteraard werd er
fanatiek maar uiterst sportief gestreden om de ereplaatsen. Na een
tussenstand halverwege de PubQuiz, werd er na de pauze zo niet met
nog meer passie om de ereplaatsen gevochten onder het genot van een vers
getapt pilske en een lekkere bitterbal. Uiteindelijk was het team P.O.E.P. wat
de meeste punten wist te vergaren. Zij gingen er met de eerste prijs, maar belangrijker nog - ook met de hoogst haalbare eer er vandoor. Na de
prijsuitreiking werd uiteraard nog uitgebreid nageborreld in de kantine.
Opnieuw een topavond voor Toxandria, met dank aan de Veteranen voor de
organisatie. Hulde!
Volgend jaar opnieuw een PubQuiz bij Toxandria, dan op 21 december.
De contracten zijn al getekend. Dus reserveer 'm vast in je agenda en graag
tot dan.
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JEUGDAFDELING
December mag dan bekend zijn als de feestmaand, voor onze jeugdafdeling
geldt dat in 2018 zeer zeker! Eerst was daar op 1 december al onze JO19-1,
die in Haps het kampioenschap met een 1-5 overwinning zeker wist te stellen.
Na een gelijkspel tegen grote concurrent SES, was de klinkende overwinning
uit bij de Hapse Boys in de laatste wedstrijd voldoende om het vreugdevuur
aldaar te ontsteken. Een geweldig resultaat voor het elftal, wat maar uit 10
basisspelers bestaat en wekelijks wordt aangevuld met 2 of 3 spelers van de
JO17. Proficiat Toxandria JO19-1!
Een week daarna hadden we zelfs twee kampioenswedstrijden op ons eigen
Kampzicht. ’s Morgens stond Toxandria JO11-1G voor de haast onmogelijke
opgave, om een gat in doelsaldo van 17 doelpunten te overbruggen tegen de
rode lantaarndrager uit de competitie, ST SSS ‘18/Holthees. De grootte van
het gat werd in de rust (4-0 “slechts”) duidelijk, toen de enig overgebleven
concurrent ST Fiducia/Elsendorp uitgevoetbald was. Na de rust gingen
daarom alle remmen los op Kampzicht en presteerden onze Toxandrianen wat
niemand nog voor mogelijk had gehouden halverwege de wedstrijd: een
eindstand van 18-0! Daarmee was het felbegeerde kampioenschap een feit.
Gefeliciteerd Toxandria JO11-1G!
Daarna was het de beurt aan koploper Toxandria JO15-1G, om in een
rechtstreeks duel met de nummer twee ST Excellent/SVS/Westerbeekse
Boys uit te maken wie er met de titel vandoor zou gaan. In een spannend en
meeslepend duel, trokken onze oranjehemden uiteindelijk dankzij een
zwaarbevochten gelijkspel aan het langste eind. Wat een fantastische
ontknoping van een fantastische najaarscompetitie! Geweldig gedaan spelers
en leiding van Toxandria JO15-1G!
Drie kampioenen in een seizoen. Een unieke prestatie van onze jeugd. Na de
winterstop zullen deze teams een stapje hogerop ook hun kunnen mogen laten
zien. Onze andere jeugdteams komen na de winter op hetzelfde niveau uit of
doen een stapje terug, omdat de indeling in het najaar iets te hoog gegrepen
bleek te zijn. Dat betekent dat we na de winter allemaal -als het goed is- op
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een meer gelijkwaardig niveau onze wedstrijden gaan spelen. Heel veel succes
allemaal!
Onlangs werden alle bevindingen van de najaarscompetitie geëvalueerd door
onze jeugdtrainers, tijdens het tweejaarlijks overleg met onze technische
staf. Wensen werden kenbaar gemaakt en ervaringen uitgewisseld. Daarmee
gaan we vol overgave de winterstop in, om ons op te gaan maken voor de start
van de voorjaarscompetitie in februari.
Ook het overleg met het Beugense VIOS ’38 over onze toekomstige
samenwerking bij de jeugd is in een volgende fase aanbeland. Door de
besturen van beide verenigingen is recent groen licht gegeven, om vanaf
volgend seizoen te starten met gecombineerde jeugdteams, omdat zowel
Toxandria als VIOS ’38 vanaf volgend jaar problemen krijgen om alle teams
voldoende gevuld te krijgen. In januari zullen we beiden via een
informatieavond voor spelers en ouders de plannen voor onze onvermijdelijke
samenwerking toe gaan lichten. Onvermijdelijk maar noodzakelijk, om ook in
de toekomst al onze jeugdspelers met eigen leeftijdsgenoten op eigen niveau
te kunnen laten voetballen in Rijkevoort en Beugen. Daar gaat het om.
De winterstop is dus aanstaande. In die winterstop gaan we ook dit jaar weer
naar het prachtige indoor voetbalwalhalla Ballorig in Bergen, op vrijdag 28
december ’s middags. Zo blijven we toch lekker bezig in de wintermaanden. Op
de website meer informatie daarover.
Ook lekker bezig op de eerste zaterdag van 2019 zijn onze jongste
jeugdspelers, als we weer onze jaarlijkse appelactie doen in Rijkevoort en
Rijkevoort-De Walsert. De voorbereidingen voor de appelactie zijn in volle
gang en we zijn Miranda Verhoeven zeer erkentelijk dat ze ons dit jaar nog
een keer daarbij wil helpen. Top!
Want nog altijd zijn we op zoek naar een opvolger (of opvolgster natuurlijk)
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, wie wil niet alleen maar (letterlijk en figuurlijk) vanaf de
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zijlijn afwachten wat er allemaal geregeld wordt bij de club maar ook zelf
daaraan een bijdrage leveren? Wil je meer weten of je aanmelden: Rik,
Robert, Rob en René staan je graag te woord!
Met de kerstdagen en jaarwisseling voor de deur, sluiten we af met alle
Toxandrianen groot en klein, trainers, leiders, vrijwilligers en supporters hele
gezellige feestdagen toe te wensen en alle goeds voor 2019!
Jeugdcommissie
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APPELACTIE TOXANDRIA
Het is inmiddels traditie geworden op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.
Op zaterdag 5 januari 2019 zal Toxandria weer van 10.00 uur tot 12.00 uur de
appelactie in Rijkevoort en Rijkevoort-De Walsert houden. Daarvoor worden
alle spelers van Toxandria JO13, JO11 en JO9 en JO7 verwacht, om zo een
gezond zakcentje voor de club te verdienen aan de start van 2019.

Het vervoer van de spelers voor de appelactie wordt gepland net als bij de
voetbalwedstrijden en is te lezen in de Dorpswijzer en op de website van
Toxandria. Kun je niet rijden, dan moet je dus zelf een vervanger regelen.
We gaan er natuurlijk van uit dat alle spelers aanwezig zijn. Als je echt niet
kunt, dan graag een reactie naar je leider voor 20 december, dan kunnen we
daarna de definitieve indeling van de routes en de auto’s gaan maken. De
trainers/leiders, spelers en chauffeurs worden zaterdag 5 januari uiterlijk
om 9.45 uur in de kantine verwacht, waarna de routes en de indeling van de
auto’s worden verdeeld en de appels kunnen worden opgehaald.
Voor de veiligheid van de jongste spelers zouden we het op prijs stellen als er
-naast de chauffeurs- nog enkele ouders meerijden die zorgen dat de spelers
veilig de straat oversteken tijdens het rondbrengen. Wil je sowieso wel als
chauffeur of ouder meehelpen, meld je dan aan voor 20 december via de mail:
mvjverhoeven@hotmail.nl of app naar 06-46114450. Vele handen maken
lichtwerk.
Jeugdcommissie Toxandria
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ONGEKENDE INHAALRACE
TOXANDRIA JO11JO11-1G ZORGT VOOR
KAMPIOENSCHAP!

Toxandria JO11-1G heeft op grandioze wijze beslag gelegd op het
najaarskampioenschap 2018-2019. Door een overweldigende 18-0 overwinning
op de nummer laatst ST SSS'18/Holthees-Smakt JO11-2G werd op de laatste
wedstrijddag de naaste belager ST Elsendorp/Fiducia
JO11-1G alsnog op doelsaldo gepasseerd op de ranglijst.
De opgave voor onze oranjehemden was niet eenvoudig
vandaag. Medekoploper ST Elsendorp/Fiducia had
een doelsaldo wat 7 sowieso goedgemaakt worden en
daarbij moest dan ook nog het resultaat van de wedstrijd
van de grote concurrent vanochtend (aftrap een half uur
eerder) worden afgewacht. Een haast onmogelijke opgave
dus.
De start van Toxandria was voorzichtig en onze spelers leken toch wel wat
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last van de zenuwen te hebben. De tegenstander zou zich vandaag niet zomaar
gewonnen geven. Pas na 10 minuten moest de prima doelman van de
combinatieploeg zich voor het eerst gewonnen geven. Tot de rust volgden nog
3 treffers van de Toxandrianen. Ruststand 4-0.
Oei.... Vanuit Bergen was inmiddels het bericht doorgekomen dat ST

Elsendorp/Fiducia daar met liefst 9-0 gewonnen had. Werk aan de winkel dus
voor onze Toxandrianen! Een verschil van 13 doelpunten moest worden
overwonnen en dat in een half uur tijd! Een mooie uitdaging dus.
Met een groot supporterslegioen van vaders, moeders, opa's en oma's langs de
lijn werd aan de enorme klus begonnen. Met wat aanpassingen in de tactiek
werd de druk op de verdediging van de tegenstander flink opgevoerd. Het
werkte. Al snel lagen de eerste 4 treffers in het netje en met de regelmaat
van de klok werd de score verder opgevoerd. Langs de lijn werden de
doelpunten door de uitzinnige
supporters niet meer opgeteld maar
afgetrokken. Met nog 6 minuten op de
klok en nog 1 doelpunt te gaan stokte
de doelpuntenmachine opeens. O jee...
Het zal toch niet op 1 doelpunt
misgaan? Nee hoor, het bevrijdende
doelpunt werd prachtig in de hoek
binnengeschoten en het feest kon al
voorzichtig beginnen. Voor de zekerheid werd ook nummertje 18 nog tegen de
touwen gewerkt, waarna het bevrijdende eindsignaal onder een groot gejuich
en vuvuzela-getrompetter klonk.
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Wat een inhaalrace!
Wat een wedstrijd!
Wat een topprestatie
Toxandria JO11-1G, trainers en
leiders! Proficiat allemaal.
Het werd een prachtig feest
inclusief een zegetocht op de
platte kar door Rijkevoort...
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CLUBSCHEIDSRECHTERS
De clubscheidsrechter. We kunnen niet zonder. Gelukkig hebben we op dit
moment nog enkele vrijwilligers binnen onze vereniging, die op de zaterdag en
zondag met enige regelmaat een wedstrijd willen fluiten, maar de spoeling
is/wordt aardig dun en als we als vereniging nu geen actie ondernemen dan
zullen we op korte termijn wellicht al met eigen spelers bij de lagere
seniorenelftallen moeten gaan fluiten en de leiders zelf bij de jeugd. Dat
willen we bij Toxandria voorkomen, vandaar dat we nu in actie komen, voordat
het te laat is.
Onlangs hebben we hierover met bestuur, jeugdcommissie en enkele
clubscheidsrechters een eerste overleg gehad in Kampzicht, om te komen tot
een scheidsrechterscommissie en een arbitragebeleidsplan, om zo uiteindelijk
meer clubscheidsrechters -zowel bij de jeugd als bij de senioren- tot onze
beschikking te hebben bij ons Toxandria.
De volgende afspraken zijn onder andere gemaakt:
* Vanaf volgend seizoen verplichte spelregelcursusavond(en) voor JO15 en
JO17, georganiseerd door de COVS/KNVB, met het doel om de jeugd te
interesseren voor het scheidsrechtersvak. Dit ook mede in het kader van het
verplichte spelregelbewijs voor spelers van de JO17.
* Deze spelers moeten verplicht een wedstrijd gaan fluiten bij
competitiewedstrijden van de JO11 (dat zou dan 1 wedstrijd per speler per
seizoen zijn).
* Organiseren van een avond voor spelers Toxandria 2, 3 en 4 over het
scheidsrechtersgebeuren en de actuele en verwachte situatie rondom
clubscheidsrechters. Ook deze spelers moeten ervan doordrongen
zijn/worden dat zij zonder verdere actie over enkele jaren zelf de fluit
moeten gaan hanteren bij hun eigen wedstrijden, tenzij er wat (oud)
seniorenspelers opstaan die best wel een keer een wedstrijd willen fluiten.
* Tot het volgende overleg (februari-maart 019) worden meer
geïnteresseerde clubleden geworven om in de nieuw te vormen
scheidsrechterscommissie zitting te nemen, dan wel om mee te helpen met
het opzetten van het arbitrageplan.
Want Toxandria, dat zijn we samen!
Bestuur en jeugdcommissie Toxandria
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TOXANDRIAJO19
OXANDRIAJO19JO19-1
NAJAARSKAMPIOEN
Toxandria JO19-1 heeft een geweldige najaarscompetitie van het seizoen
2018-2019 afgesloten met een zeer verdiend kampioenschap. Slechts eenmaal
werd gelijk gespeeld, tegen naaste concurrent SES JO19-1. De andere
wedstrijden werden allemaal in winst omgezet. Een terechte kampioen dus.
De spanning in de competitie was tot het kookpunt gestegen. Twee ploegen
zouden uit gaan maken wie er met het kampioenschap vandoor zou gaan: SES
of Toxandria. Twee weken geleden was het duel van de waarheid voor de
beide titelkandidaten, die op dat moment allebei nog al hun wedstrijden
gewonnen hadden. De topper tussen Toxandria en SES leverde geen winnaar
op (1-1), zodat de beslissing in de laatste wedstrijd zou vallen.

Vandaag was daarom de dag van de waarheid. SES had de lastige uitwedstrijd
tegen Venray JO19-3 op het programma staan; Toxandria moest naar de
Hapse Boys JO19-2 afreizen.
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Omdat de wedstrijd van de Langenboomse formatie al om 13.00 uur werd
afgetrapt, werd halverwege de eerste helft in Haps (kick-off 14.30 uur)
duidelijk hoe de vlag ervoor hing.
Goed dus voor de oranjemannen, want
SES kreeg in Venray de eerste nederlaag
van het seizoen te slikken: 1-0. Dat
betekende dat Toxandria al aan 1 punt
voldoende had om het kampioenschap
binnen te halen. In die missie slaagden de
Toxandrianen glansrijk. Met rust was de
stand al 0-4 in Rijkevoorts voordeel. Na
rust schakelde de kampioensformatie een tandje terug. Gescoord werd er
door beide ploegen nog eenmaal, zodat na 90 minuten een 1-5 eindstand op het
scorebord stond. Het kampioenschap was een feit en werd onder luid gejuich
en met bengaals vuurwerk gevierd.
Een bijzonder knappe prestatie van
een getalenteerd en gedreven team,
wat met 10 vaste spelers wekelijks
werd aangevuld met spelers uit de
JO17. Dat geeft het kampioenschap
nog wat extra glans. Klasse mannen,
met zeker ook complimenten voor de
leiding die onze mannen boven zichzelf
uit lieten stijgen de afgelopen maanden. PROFICIAT!
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SPELER VAN DE WEEK
VINCE VAN DEN HEUVEL
ELFTAL: Jo11-1G
Bij welke wedstrijd was je Speler van de Week?
Toxandria1-Festilent1 op 28-10-2018
Ga je vaak naar Toxandria 1 kijken en waarom wel of niet?
Ja! Omdat ik het heel leuk vind om de wedstrijden te kijken.
Waarom ben je bij voetbal gegaan?
Ik ging altijd al bij mijn broer mee kijken, mocht soms invallen als ze met te
weinig waren (ook al was ik eigenlijk te jong). Ik ben erbij gegaan omdat ik het
superleuk vond en vind!
Op welke positie sta je meestal en waar zou je het liefste willen staan?
Ik sta op spits en ik sta het liefst op middenveld willen staan. Maar spits vind
ik ook heel leuk.
Wat kun je goed met voetballen en wat niet zo goed?
Ik kan goede voorzetten geven, goed hoog houden (van Trinko geleerd), en
goed scoren. Wat wil ik nog leren: altijd op de bal af gaan.
Heb je nog meer familieleden die voetballen en wie?
ANTWOORD: Rens, mijn broer. Harm en Gijs, mijn ooms en Zoë mijn nichtje.
Wat is jouw favoriete voetbalclub en wie is je favoriete speler?
Mijn favoriete voetbalclub is PSV. Mijn favoriete speler is Mbappé.
Vind je het leuk als je ouders komen kijken en waarom?
Ik vind het leuk als ze komen aanmoedigen. Maar ze moeten te niet te hard
schreeuwen.

38

Kikkerleer december 2018

Heb je nog meer hobby’s?
Ja, tennis.
Wat wil je later worden?
Profvoetballer of proftennisser.
Vandaag is het eindelijk zover, ik heb lang afgeteld naar deze dag. Ik ben
speler van de week!!! Samen met papa ben ik al vroeg naar het voetbalveld
gegaan.
Eerst gingen we in de kantine naar “het twed” kijken. Al snel kwamen Joost en
Coen. Ik kreeg muntjes. Daarna mocht ik bij de teambespreking zitten en
zelfs een vraag stellen. Mijn vraag was of ze ooit kampioen waren geweest en
bij welk elftal. Dat waren ze allemaal! Alleen ik (nog) niet.
Daarna gingen we naar het kleedlokaal, waar we ons om hebben gekleed. De
warming up was heel leuk, ik mocht ook mee doen. Met de reservespelers heb
ik over gespeeld, terwijl het elftal zich inspeelde voor de wedstrijd. Voor de
wedstrijd mocht ik mee het veld oplopen. Ik mocht tossen en zelfs een goal
maken!

Tijdens de wedstrijd zat ik op de bank met de reservespelers. Het was een
hele spannende wedstrijd. Toxandria begon goed, Jeroen kopte de 1e goal
binnen. Daarna kwamen de tegenstanders op dreef en gingen we met 1-2
achterstand de rust in. In de rust mocht ik weer met de reservespelers een
balletje trappen, terwijl het elftal zich klaar maakten voor de 2e helft.
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Het was nog een spannende wedstrijd. Toch wonnen we met 3-2, terwijl we
met 10 spelers in het veld stonden. We waren heel blij dat we toch gewonnen
hadden.

In de kantine mocht ik op de tafel staan en de speler kiezen die ik vandaag
het beste vond. Dat was Melvin, omdat hij hele goede dribbelacties maakte.
Melvin was heel blij, hij kocht 5 snoepzakken voor me. En van de trainer ook
nog 2, dat had hij beloofd tijdens de wedstrijd. Ik kreeg ook nog een
oorkonde en een medaille.
Daarna gingen we naar huis, eten en slapen na deze drukke maar fantastische
dag! Toxandria bedankt, ik heb genoten! Ik kom snel weer naar jullie kijken.
Groetjes Vince van den Heuvel.
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TOXANDRIA JO15JO15-1G
NAJAARSKAMPIOEN!
AJAARSKAMPIOEN!
In een fantastische en zenuwslopende ontknoping van de najaarscompetitie
2018-2019 heeft Toxandria JO15-1G het felbegeerde kampioenschap
binnengehaald!

Wat een prachtig affiche stond er vandaag op het programma op het natte
en winderige sportpark Kampzicht! De ongeslagen nummer 1 (Toxandria JO151) tegen de ongeslagen nummer 2 (ST
Excellent/SVS/Westerbeekse Boys 15-1)
op de allerlaatste wedstrijddag! Verschil
op de ranglijst: welgeteld 2 punten (door
een verrassende 0-0 van de
combinatieploeg tegen VIOS '38 twee
weken geleden), maar gelukkig wel in
Rijkevoorts voordeel.
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Dat betekende dat onze oranjehemden
aan een gelijkspel voldoende hadden,
om de kampioensschaal in een onderling
duel te veroveren. Geen eenvoudige
opgave, vooral gezien het indrukwekkende
doelsaldo van de tegenstander: 79-3.
Van goed combinatievoetbal was op
Kampzicht geen sprake in het
rechtstreekse titelgevecht. Daarvoor
waren de belangen en waarschijnlijk ook de zenuwen te groot. Ondanks een
licht veldoverwicht van de gasten kwam Toxandria toch op voorsprong, toen
uit een corner van dichtbij door Robin werd binnengekopt. Lang leek de 1-0
voorsprong ook de ruststand te worden, maar in de blessuretijd van de eerste
helft viel toch nog de niet onverdiende
gelijkmaker: 1-1. Voldoende voor een
kampioenschap voor onze JO15, maar nog
35 lange minuten te gaan...
Na de rust opnieuw veel strijd en inzet
van beide teams, met een klok die in
Rijkevoorts voordeel doortikte. Toen
Tiego na een lange rush halverwege de
tweede helft de 2-1 tegen de touwen
werkte, kwam het kampioenschap toch
wel heel dichtbij. Het geloof in een
goede afloop van de rood-zwarten
zakte langzaam weg en met de moed van
de wanhoop werd de aanval gezocht.
Het leidde in de laatste minuut tot een
penalty, die onhoudbaar werd
binnengeschoten: 2-2.
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De laatste minuten van het
titelgevecht verliepen onder
hoogspanning voor de tientallen
toeschouwers uit beide kampen, maar
gescoord werd er niet meer. Het
kampioenschap voor onze JO15-1G
was een feit! Een prachtige
teamprestatie van onze heren en
dame! Een bijzonder knappe prestatie
ook van het jonge trainersduo Nick en Sander, die er in hun eerste klus
als jeugdtrainers meteen met de titel vandoor gaan. Klasse mannen!
Met maar 2 verliespunten is Toxandria JO15-1G de ware KAMPIOEN! En nu...
feesten maar!
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WIJZIGINGEN JAARBOEK
Toxandria heeft momenteel: 306 leden, deze zijn onderverdeeld in 266
bondsleden en 40 verenigingsleden.
(per 9-11-2018)
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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
23 DECEMBER 2018
27 JANUARI 2019
10 FEBRUARI 2019
24 FEBRUARI 2019
24 MAART 2019
14 APRIL 2019
12 MEI 2019
19 MEI 2019

WEDSTRIJD
TOXANDRIA 1 –
V.V. ACHATES 1
TOXANDRIA 1 –
FC UDEN 1
TOXANDRIA 1 –
SIOL 1
TOXANDRIA 1 –
JULIANA MILL 1
TOXANDRIA 1 –
GASSEL 1
TOXANDRIA 1 –
SES 1
TOXANDRIA 1 –
HAPSE BOYS 1
TOXANDRIA 1 –
ESTRIA 1

VERKOPERS
ROB KLAASSEN &
STAN LITJENS
SIL VAN DEN OEVER &
GIEL WILLEMS
MAURO BOERSMA &
STAN VAN GEMERT
GUUS GERRITS &
TIEGO GERRITS
BO GROENENDAAL &
IKKI HOFMANS
RUDIE GROENENDAAL &
LUUK VAN DE KERKHOF
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
4
5
6

UITGAVE OP
Zaterdag 23 februari 2019
Zaterdag 13 april 2019
Zaterdag 8 juni 2019

KOPIJ AANLEVEREN TOT
Zaterdag 16 februari 2019
Zaterdag 6 april 2019
Zaterdag 1 juni 2019
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COLOFON
Seizoen 2018-2019
43e jaargang
December 2018
nummer 333
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 eind december.
Kopij tot 16 februari 2019 uitsluitend via e-mail naar:
kikkerleer@outlook.com
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