Kikkerleer maart 2020

HALLO TOXANDRIA
Prins Ron en Prinses Ellen hebben hun spullen op geborgen en we gaan weer
over op de orde van de dag, mits de weergoden het toelaten. Sinds de
winterstop hebben we enkele wedstrijden gespeeld, met vooral voor het
eerste goede resultaten waardoor ze de aansluiting met de middenmoot
gevonden hebben. Ook hebben we een mindere periode gehad bij Toxandria en
dan vooral wat betreft de situatie rondom de JO19. Maar met de steun van
enkele Toxandrianen is het probleem voor de rest van het seizoen opgelost en
hopen we dat de spelers en begeleiders van de JO19 toch nog een leuke en
sportieve voorzetting van het seizoen hebben. Een allen bedankt en veel
succes. Wel zijn we verheugd dat we met trots kunnen mededelen dat we in
Steef Peeters de opvolger voor Jos gevonden hebben. Steef nu nog trainer
van onze zustervereniging DSV zal volgend seizoen samen met Gerard de
honneurs waarnemen, Steef veel succes bij Toxandria. Ook zijn de
uitnodigingen de deur uit voor het jaarlijkse medewerkers feestavond, het
belooft een spetterende avond te worden dus vergeet niet je aan te melden.
Ook zijn we bezig om bij Toxandria voor de 55+ walking voetbal te gaan
introduceren. Samen met de KBO organiseren we op 17 maart om 13.30 uur
een middag waar we uitleg krijgen door Jos van Boekel uit Vierlingsbeek wat
walking voetbal inhoudt en of het dus iets voor jou is, zowel voor mannen als
voor vrouwen. Heb je interesse dan ben je uitgenodigd in de kantine van
Toxandria. Tevens zijn we samen met Kampzicht bezig om de doelen van veld
1, 2 en 3 te vervangen door doelen die we uit de grond kunnen nemen zodat we
ze in de zomer kunnen verplaatsen zodat ze niet meer bruin worden van de
beregening en de onderhoudsploeg ze niet ieder jaar schoon hoeft te maken.
Ook wil ik nog een ieder bedanken voor de felicitaties en leuke reacties nadat
Prins Ron en Prinses Ellen mij uit geroepen hadden tot Blubberdammer van het
jaar, een hele onverwachte eer.
Jullie voorzitter Cees
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VAN HET BESTUUR
Medewerkerfeestavond
Op zaterdag 28 maart (aanvang 20.00 uur) wordt in kantine Kampzicht de
jaarlijkse medewerkerfeestavond gehouden. Georganiseerd door het bestuur.
Dit jaar zijn al vrijwilligers door middel van een uitnodiging persoonlijk
benaderend om de medewerkerfeestavond te bezoeken. We willen zo
proberen om toch meer vrijwilligers op deze avond te krijgen want willen
graag de medewerkers bedanken voor hun inzet voor onze mooie club. Zonder
vrijwilligers geen vereniging!
Mocht je geen uitnodiging gehad hebben en je ze zet je op wat voor een
(kleine) manier toch in voor Toxandria schroom je niet om gewoon die
vrijwilligersavond te bezoeken!!!!!!!!!!!!!!
Er is een leuk programma voor deze avond in elkaar gezet en uiteraard wordt
er gezorgd voor heen hapje en een drankje. Dus alle ingrediënten zijn
aanwezig voor een super leuke en gezellige avond.
Graag even aanmelden via info@toxandria.com
Walking football
Op dinsdag 17 maart is er in
kantine Kampzicht om half twee
een bijeenkomst over walking
football. Alle geïnteresseerde
zijn van harte welkom. Zie voor
meer info in het voorwoord van
onze voorzitter.
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Vol trots en tevredenheid kunnen wij melden dat Steef Peters komend
seizoen de nieuwe trainer wordt van de Toxandria selectie. Steef volgt na
drie seizoen Jos Koenen op, die wij als Toxandria bedanken voor zijn inzet
voor Toxandria. We zijn ervan overtuigd dat Jos erin gaat slagen om
Toxandria 1 in de vierde klasse en Toxandria 2 in de derde klasse te houden.
Steef is een bevlogen jonge
trainer van midden dertig en
woonachtig in Nijmegen-Lent.
Steef verlaat na 4 seizoenen onze
buurtgenoot DSV uit Sint
Anthonis. Dit wordt zijn tweede
klus als hoofdtrainer. Voorheen
was Steef jeugdtrainer bij DSV,
Juliana Mill en Hapse Boys.
Wij wensen Steef veel succes het komend seizoen bij Toxandria.
Het bestuur
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ONDERLINGE PERIODE
Tweede periode senioren

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

Winnaar periode 1: Toxandria JO11-1
Winnaar periode 2: Toxandria JO15-1G
Winnaar periode 3:
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ORANJE LEGIOEN

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen
Zaterdag 18 januari rees onze
supportersvereniging af naar
Düsseldorf. Een wedstrijd in de
Bundesliga bezoeken en vervolgens
nog even met zijn allen de kroeg in.
Om 13.00u vertrokken we met een
groep van 26 leden naar Duitsland, 6
leden besloten op eigen gelegenheid
te gaan vanwege andere
verplichtingen in de avond. Na een
busrit van ruim een uur werden we
afgezet in de buurt van het stadion, dit bleek achteraf alleen wel de
verkeerde kant van het stadion te zijn. Na enkele bijna aanrijdingen met de
lokale bevolking op het fietspad (dit is toch een voetpad?!) arriveerde we een
uur voor aanvang van de wedstrijd bij het stadion, de Merkur Spiel-Arena.
Hier stond de degradatiekraker Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen op het
programma. De nummer 16 tegen de nummer 17, met bij de uitploeg natuurlijk
Nederlander Davy Klaassen in het elftal. Inmiddels waren de leden die met
eigen vervoer kwamen ook gearriveerd, en onder het genot van een halve liter
met ontzettend handige handvaten zochten we onze plekken op.
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Het Oranje Legioen en voetbalwedstrijden bezoeken. Het blijkt nog geen erg
gelukkige combinatie. FC Köln -Hertha BSC was destijds met 3-0 een mooie
wedstrijd. Die konden we in Londen bij West Ham United - Arsenal (1-0)
helaas geen gevolg geven. Ook deze wedstrijd was niet van hoog niveau,
anderzijds mocht dat de pret niet drukken. Uiteindelijk won Werder Bremen
met 1-0 door een eigen doelpunt. Dat ex-Ajax speler Niklas Moisander in de
96e minuut nog een rode kaart kreeg hebben het gros van onze leden alleen
niet meer meegekregen. Dit zal vast niets te maken hebben gehad met de
biertjes...
Waar 6 leden afscheid namen, ging de rest in 3
verschillende groepen naar de stad, daar hadden we een
behoorlijke tafel gereserveerd in een Irish Pub. Deze
verschillende groepen hebben van alles meegemaakt: van
onder politiebegeleiding in de supportersbus van
Werder Bremen vervoerd worden, tot het meer dan een
half uur wachten op een Uber. Uiteindelijk kwam
iedereen (de een wat eerder dan de ander) aan bij de
pub waar we heerlijk gegeten en wat gedronken hebben.
De 'jonge garde' besloot om nog even de lokale
uitgaansgelegenheden te bezoeken. We belandden bij een erg gezellige kroeg
welke bij een van de leden al bekend was. Hier werd direct een grote WC pot
met sterke drank besteld en daarop volgden de nodige biertjes. In deze kroeg
werden zelfs enkele heuze dancebattels uitgevochten. Laten we zeggen dat
het interessant was om te zien hoe een van onze
leden zijn dansmoves tentool stelde en zo de lokale
bezoeker het 'nakijken' gaf.
Om 0:00u was het tijd om weer richting Rijkevoort
te gaan. Dit verliep niet geheel volgens plan, maar
uiteindelijk is iedereen veilig thuis gekomen en kijken
we terug op een geslaagde dag. Wil jij de volgende
keer ook aanwezig zijn bij een van onze
evenementen? Meld je dan aan bij Melvin van
Lankveld of Luuk van Dieten.
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UIT DE OUDE DOOS
Van de vorige foto is er geen reactie gekomen over de namen van dit team uit
uit 1979.Toen werd Toxandria 2 Kampioen. Ik zelf zie wel enkele bekende
maar we laten het aan de lezer over. Wie weet de namen van dit
kampioensteam?

De nieuwe foto is er een uit een zeer ver verleden. Wie weet de namen van
deze spelers. Stuur je namen naar kikkerleer@outlook.com
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TOX NIEUWTJES
Tijdens de pronkzitting op
zaterdag 1 februari werd door
Prins Ron d’n twedde en zijn
Prinses Ellen onze voorzitter
Cees de Wit uitgeroepen tot
Blubberdammer van het jaar!
Een onderscheiding voor zijn
jarenlange tomeloze inzet voor
onze mooie vereniging Toxandria.
Cees was vorig jaar 50 jaar lid
van onze club. In deze 50 jaar is Cees altijd zeer actief geweest binnen onze
club. Uiteraard begonnen als voetballer in de jeugd, waarna hij jarenlang in
het eerste elftal heeft gespeeld. Verder heeft hij naast het actieve voetbal
zich ook als vrijwilliger al jarenlang ingezet voor de club. Zo is Cees
jeugdleider geweest, is hij lid van stichting Kampzicht, al jarenlang
bestuurslid en nu vervult hij de rol als voorzitter met hart en ziel.
Toen we vorig jaar helaas moesten stoppen met het organiseren van de
lentekermis, was Cees van mening dat er wel een dorpsfeest moest blijven
bestaan in Rijkevoort. Cees nam deel in de hoofdorganisatie van het
Pleinfeest. Samen met de andere leden van de organisatie zorgden ze ervoor
dat het eerste Pleinfeest
in Rijkevoort een groot
succes werd en dat het een
evenement is geworden met
een mooie toekomst.
Namens Toxandria
feliciteren wij Cees met
deze welverdiende blijk van
waardering.
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Dol dwaze carnaval begint bij Toxandria
Het was onder aanvoering van Prins Ron den 2de en Prinses Ellen, Jeugdprinses
Luna, Jeugdprins Rens, Narren Levi en Daan een geweldige carnaval. Op
donderdag begon de carnaval bij Toxandria. Daar werd de carnaval geopend
met een karaoke-show georganiseerd door Tox 4. Veel spelers, leiders,
bestuursleden en veteranen van Toxandria gingen helemaal los. Ook superfan
Tijn Poorts was van de partij en zette met zijn act de hele kantine op zijn
kop.
De winnaar met het
luidste applaus was Arco
Nabuurs.
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PUZZEL
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JEUGDAFDELING
Carnaval 2020 zit er weer op. Het waren weer een paar fantastische dagen in
Blubberdam, onder aanvoering van onze Toxandria-prinsen Ron en Rens. Maar
die doldwaze dagen liggen weer achter ons en de focus kan weer op het
voetbal gericht worden. De voorjaarscompetitie komt met horten en stoten op
gang. Van een stormachtig begin van de competitie is geen sprake. Of eigenlijk
toch wel, want 5 weekenden achter elkaar werd voetbalminnend Nederland
geteisterd door storm, regen, rukwinden, hagel en erg natte voetbalvelden.
Geen doen om dan met een voetbal aan de slag te gaan. Niet getreurd, de
goede tijd komt er weer aan. De temperatuur gaat omhoog, de dagen worden
langer, de velden droger. Voetballen dus!
De enkele keer dat er wél gevoetbald werd op Kampzicht, zijn we ook gestart
met de kantinediensten in de rust voor de ouders van de elftallen JO19, de
JO17 en de JO13 (de JO15 speelt in het voorjaar haar thuiswedstrijden in
Beugen). De ervaringen zijn positief en de ouders hebben alle begrip voor het
beetje vrijwilligerswerk wat we aan ze vragen.
Voor alle váste vrijwilligers van onze voetbalclub zullen we op zaterdagavond
28 maart weer onze jaarlijkse feestavond organiseren. Het belooft een
spannende avond te worden! We hopen natuurlijk dat we alle vrijwilligers van
onze jeugdafdeling dan ook in onze kantine vanaf 20.00 uur mogen
verwelkomen. Alle vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen
(mocht dat niet het geval zijn, geef het dan even door bij een bestuurslid).
Meld je aan voor een gezellig avondje happen en tappen.
Met de jeugdcommissie van VIOS ’38 zijn we inmiddels weer aan het bekijken
waar we komend seizoen elkaar kunnen versterken bij het samenstellen van de
jeugdteams. Ook volgend voetbaljaar zullen we niet ontkomen aan een vorm
van samenwerking, om al onze jeugdspelers op eigen leeftijdsniveau te kunnen
laten voetballen. De ervaringen met het eerste samengestelde team, de JO15,
dit jaar zijn hartstikke positief dus we zien geen aanleiding om weer een
geheel eigen koers te gaan varen. Hoe die samenwerking eruit zal komen zien
volgend jaar, zal de komende maanden duidelijk worden. Daarvoor moeten we
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natuurlijk ook weer weten wat ieders plannen zijn na de zomer: lid blijven of
stoppen (dat laatste hopen we natuurlijk niet). Binnenkort ontvang je daarvoor
een formulier.
Rest ons om iedereen weer heel veel succes en plezier toe te wensen de
komende wedstrijden!
Namens de Jeugdcommissie,
René Verkuijlen
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INTERVIEW MET…
Twee broers in een team, Dynand en Tymeon Derks
Drie seizoenen spelen ze bij Toxandria. Ze begonnen in JO-11 en spelen nu
samen in JO-13.Daar spelen ze wekelijk in de
verdediging waar ze elke spits van de tegenstander
het scoren onmogelijk proberen te maken. Met hun
tomeloze inzet vormen ze een ijzersterk duo. De een is
12 en de ander is 11 jaar. We hebben het over de
broers Dynand en Tymeon Derks, wonend op de
papenvoortsesteeg. Dicht bij het ouderlijkhuis van
vader Gertjan Derks. Moeder Yvonne woonde aan de
andere kant van de middenpeelweg in Gemert. Voor
vele lijkt het wel of je dan in een ander land komt.
Dynand is 12 jaar en een echte verdediger die je het
liefst in je eigen team ziet voetballen. De prestaties
zijn dit seizoen redelijk, alleen word er nog maar weinig gewonnen. De inzet
van het team is prima maar ze spelen vaak tegen fysiek sterkere
tegenstanders en dan word het snel moeilijk. Zijn hoogtepunt was tijdens een
toernooi toen de verdediging in de voorhoede mocht spelen en toen de
wedstrijd ook nog gewonnen werd. Waar hij zelf nog goed op moet oefenen is
het krijgen van een goed schot. Op de wedstrijddag slaapt hij het liefst uit.
Wat natuurlijk niet kan als je
zaterdags ‘s morgens om 8.45
uur moet voetballen in Venray en
een dag van te voren een vet
feestje hebt, maar eenmaal op
het veld ben je dit weer snel
vergeten en ga je er helemaal
voor. Gelukkig worden ze
aangemoedigd door veel ouders
die wel wat minder hard mogen
roepen. Op de vraag wat Dynand
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graag georganiseerd wil zien bij Toxandria is een
clubkampioenschap. Zijn grote voorbeeld is Messie, en zij
favoriete club is Barcelona. Een echte voetbalkenner dus
die later agent of militair wil worden.
Tymeon is 11 jaar en bezig aan zijn laatste jaar op de
Klimop. Een feest jaar zoals vele het zeggen. Hij is een
voetballende verdediger, die zelf vind dat hij nog moet
leren beter te richten. Zijn sterke punten is zijn snelheid
en hij kan goed koppen. Perfecte eigenschappen die
passen bij een verdediger. Op de wedstrijd is het wakker worden, aankleden,
eten en naar het voetbalveld. Helaas zijn de prestaties nog niet zo goed.
Slechts 1 gewonnen en 1 gelijk gespeelt. Leuk is het in ieder geval dat de
ouders goed doen
aanmoedigen. Op de vraag
wat voor activiteit
Tymeon graag bij
Toxandria zou zien is met
je huisdier voetballen. In
zijn familie voetbalt zijn
neef Luca bij DSV en een
neef in Gilze. Zijn grote
favoriet is Salah en zijn
club is Liverpool. Later wil
hij loonwerker worden.
Dynand en Tymeon veel succes bij Toxandria en bedankt voor het interview!
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SCHEMA SPELER VAN DE WEEK
DATUM

WEDSTRIJD

SPELER

BEGELEIDER

22 MAART 2020

TOXANDRIA 1 –
GASSEL 1
TOXANDRIA 1 –
FESTILENT 1
TOXANDRIA 1 –
SIOL 1

DYLAN BREVOORD

PAUL VAN DE PAS

GIJS KUIJPERS

JOHNNY VAN
SAMBEEK
PATRICK
CLAASSEN

5 APRIL 2020
19 APRIL 2020

KAS REMMEN

 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.
Joost Vernooij
Tel: 06-30213999
Mail: joost.vernooij@hotmail.com
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LOTERIJ VERKOOP
DATUM
8 MAART 2020
22 MAART 2020
5 APRIL 2020
19 APRIL 2020
17 MEI 2020

WEDSTRIJD
LOTERIJVERKOPERS
TOXANDRIA 1 – ACHILLES REEK 1 IKKI HOFMANS &
TJERK BRIENEN
TOXANDRIA 1 – GASSEL 1
ROB KLAASSEN &
RUDIE GROENENDAAL
TOXANDRIA 1 – FESTILENT 1
MAURO BOERSMA &
SIL VAN DEN OEVER
TOXANDRIA 1 – SIOL 1
DANI DE BRUIJN &
ALICIA SPIERINGS
TOXANDRIA 1 – DSV 1
JELLE MOBACH &
CAS KONINKX

BELANGRIJK:
 MELD JE UITERLIJK OM 14.15 UUR IN DE BESTUURSKAMER
 INDIEN DE WEDSTRIJD WORDT AFGELAST, WIJZIGT ALLEEN DE
DATUM . DE NAAM VAN DE VERKOPERS BLIJFT VOOR DEZE
WEDSTRIJD STAAN!!!
INDIEN JE VERHINDERD BENT, ZOEK JE ZELF EEN VERVANGER
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ACTIVITEITENKALENDER
Datum
28-03-2019
17-05-2020
03-07-2020

Activiteit
Medewerkersfeestavond
Seizoensafsluiting
Jeugdkamp 3-4-5 juli

28-11-2020

PePe’s Pubquiz

Tijd
20:00u
14:30u
18:00u

Locatie
Kantine Kampzicht
Kantine Kampzicht
De Coxse
Boerderij Gemert
20:00u Kantine Kampzicht

Organisatie
bestuur
Toxandria 2
Jeugdbestuur

VERSCHIJNINGSDATA KIKKERLEER
UITERLIJKE INLEVERDATUM
UITGAVE
Zaterdag 18-04-2020
Zaterdag 25-04-2020
Zaterdag 30-05-2020
Zaterdag 06-06-2020

Toxandria heeft momenteel: 311 leden, deze zijn onderverdeeld in 270
bondsleden en 41 verenigingsleden.
(per 3-5-2019)
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COLUMN
“Nou wij weer!”
Elke week worden er bij Toxandria een tiental wedstrijden gevoetbald. Er
wordt gewonnen, gelijk gespeeld en misschien wordt er ook nog wel eens
verloren. De uitslag van de wedstrijd is niet te voorspellen. Wat er wel te
voorspellen is, is dat er tijdens elk potje een blik aan clichés open wordt
getrokken waar zelfs Johan Cruijff niets van zou begrijpen.
Het is een paar minuten voor de wedstrijd. Iedereen is er klaar voor. De
trainer vertelt nog even dat er een verraderlijk windje staat, en dat het veld
behoorlijk nat is. Net voordat je de kleedkamer uitloopt roep er nog een
teamgenoot: “Vanaf de eerste minuut erin klappen jongens”. Zoals
afgesproken vliegt iedereen er in, en de scheidsrechter geeft een vrij trap op
een gevaarlijke plek rond de 16 meter. Vlak voordat deze genomen wordt,
galmt natuurlijk “Zelf halen!” over het veld.
Helaas verloopt de wedstrijd niet zoals de trainer tijdens de
wedstrijdbespreking had bedacht. Het is immers 11 tegen 11, de bal is rond en
er stond toch minder wind dan eerder aangegeven. Na een half uur spelen kom
je dan ook op een 0-2 achterstand. Net voordat de nummer 9 opnieuw gaat
aftrappen, klapt hij in zijn handen en merkt hij op: “Jongens, het kan nog”.
Rust. 0-2 achterstand. De trainer geeft aan dat we gewoon weer op 0-0
beginnen, maar er wel echt een tandje bij zal moeten. “Maar”, zegt een van je
teammaten, “de tweede helft spelen we richting de kantine”.
Door de donderspeech kantelt de wedstrijd, en komen we terug op 3-2.
Wedden dat er iemand roept: “Ze weten het niet meer”. Maar vanuit de kant
van de tegenstander wordt dat gepareerd met “Nou wij weer”.
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Na een aantal overtreding van “weer die nummer 6”, en een aantal onterecht
afgevlagde buitenspel situaties (“Hij niet, hij niet”) klinkt het laatste
fluitsignaal. 3-2 winst. Tox kan weer 3 punten bijschrijven. Vlak voordat het
veld verlaten wordt roept nog iemand van de tegenstander: “Wij winnen de
derde helft wel”. Amateur voetbal, het mooiste dat er is…
Ik vraag me sterk af of dit soort kreten uitsluitend in het amateurvoetbal
voorbij komen. Iedereen gaat er toch beter van gaat voetballen als er voor de
wedstrijd even iemand roept dat “we vanaf de eerste minuut erin moeten
vliegen”, ook Frenkie, Virgil of Mathijs. Meneer Koeman, doe er je voordeel
mee. Ik zou het in elk geval schitterend vinden als je tijdens de EK finale
komende zomer ook een van deze amateur clichés het veld in slingert.
Roel Bongers
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nummer 340
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
Harrie Veldpaus
Roy Janssen
Luuk Suijkerbuijk
Roel Bongers
DRUKWERK: Grafipoint
VRAGEN OVER BEZORGING: Ron van den Heuvel (0621904256)
De Kikkerleer is ook digitaal (in kleur) in te zien via
www.toxandria.com
en via de website bij leden downloads.
Bijdragen voor Kikkerleer zijn altijd welkom!

De volgende Kikkerleer verschijnt in april 2020.
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