Kikkerleer oktober 2019

Na een lange droge zomer is het seizoen weer begonnen en hebben we de
eerste pittige buien achter de rug wat goed is voor natuur en natuurlijk onze
velden die er weer prachtig bij liggen.
Maar eerst staan we stil bij het overlijden van ons lid Piet Havens. Piet is 35
jaar lid van Toxandria en heeft alle lagere elftallen wel doorlopen en is tevens
enkele jaren jeugdleider geweest. Piet was niet zoveel meer op het sportpark
maar als hij er was nam hij de gezelligheid mee. Wij wensen Heleen, Frank en
verdere familie sterkte met dit verlies. Nu het nieuwe seizoen onderweg is
komen we ook de eerste problemen tegen, nl. vrijwiligers. Vooral bij de jeugd
hebben we het kader nog niet geheel in kunnen vullen, zowel leiders als
trainers komen we te kort. Ook bij de senioren kunnen we nog wel een enkele
leider en grensrechter gebruiken, dit wordt tot nu toe opgelost door bestuurs
of commissie leden maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat zij nog meer
vrije tijd aan ons clubje besteden, en daarom onderzoekt het bestuur de
mogelijkheid om zowel ouders als senioren leden te gaan verplichten af een
toe een taak op zich te nemen zodat we toch voldoende mensen hebben om
het een ieder naar zijn zin te maken. Natuurlijk hopen we dat we niemand
hoeven te gaan verplichten en mocht je denken dat je iets voor je club kan
betekenen meldt je dan bij het bestuur. Omdat we nog maar enkele
wedstrijden onderweg zijn valt er door de behaalde resultaten nog weinig te
zeggen wat het seizoen ons zal brengen maar ik hoop dat een ieder weer zijn
stinkende best doet om er weer een mooi seizoen van de maken en daarom
wens ik iedereen veel succes en plezier toe.
Jullie voorzitter Cees
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Overlijden Piet Havens:
Het bestuur wil in dit bericht nog even stilstaan bij het overlijden van Piet
Havens. Piet was bijna 35 jaar lid van de Toxandria-familie, waar hij actief
was als voetballer en leider bij de lagere elftallen. Na zijn actieve periode bij
Toxandria was Piet met regelmaat te vinden aan zijlijn van de Toxandriavelden. Nogmaals condoleren we de familie en wensen ze veel sterkte in deze
moeilijke tijd.
Rabobank Clubsupport:
Ook Toxandria heeft zich aangemeld voor de Rabobank Clubsupport.
Om het verenigingsleven te ondersteunen, organiseert de Rabobank de
Rabobank Clubsupport. Tijdens deze campagne kunnen leden van Rabobank hun
stem uitbrengen op Toxandria. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer
stemmen er op onze vereniging uitgebracht worden, des te hoger de
financiële bijdrage voor onze vereniging.
De bijdrage die we eventueel ontvangen van de Rabobank wordt gebruikt voor
het vervangen van de ballenvangers achter de goals op het sportpark van
Toxandria.
Dus beste Toxandria leden als u een brief ontvangt van de Rabobank om te
stemmen, stem dan op Toxandria. Kent u nog andere leden van de Rabobank
die mogen stemmen probeer ze over te halen om ook op Toxandria te
stemmen.
Er kan vanaf 27 september tot 12 oktober gestemd worden!
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Clubactiviteiten komend seizoen Toxandria:
Onderstaand de activiteiten die gepland zijn voor het komend seizoen. Achter
de activiteit staat het team dat de organisatie in handen heeft.
Pubquiz
Nieuwjaarsreceptie
Winteractiviteit
Carnavalsavond
Seizoensafsluiting

Veteranen
Toxandria 1
Toxandria 3
Toxandria 4
Toxandria 2

De medewerkerfeestavond wordt georganiseerd door het bestuur van
Toxandria.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering van Toxandria wordt dit jaar gehouden op vrijdag 15
november om 20.30 uur in kantine Kampzicht. Na de vergadering is er weer
voldoende ruimte om gezellig na te babbelen met een biertje en een bitterbal.
Noteer deze datum zorgvuldig in ja agenda!!
Aanmelden cursus reanimeren:
Vanuit de AED-commissie uit Rijkevoort hebben wij het verzoek gehad om
onder de leden bekend te maken dat het mogelijk is om gratis een
reanimatiecursus te volgen.
Dus ben je geïnteresseerd om een reanimatiecursus te volgen dan is dit
mogelijk !
De cursus is op donderdag 24 oktober van 19.30u tot 22.30u bij Cafe/Zaal
Groentjes. Aanmelden kan t/m 21 oktober a.s bij nellie_nabuurs@hotmail.com
Graag even aangeven of je al eerder een reanimatiecursus gevolgd hebt
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Eerste periode senioren
De clubperiode is een onderlinge competitie van de seniorenelftallen en
veteranen. De periodes gaat in het seizoen 2019-2020 over 20 wedstrijden.
Een team kan maar 1 periode per seizoen winnen!

De eerste periode: 7 wedstrijden
De tweede periode: 7 wedstrijden
De derde periode: 6 wedstrijden
Eerste periode junioren
Dit seizoen zal er weer gestreden worden voor de onderlinge periodetitels bij
de jeugd van JO19 t/m JO11. De eerste 3 bekerwedstrijden tellen ook mee
voor de periode, zodat dit seizoen elke periode 7 wedstrijden heeft.
JO10 en JO9 kunnen niet mee doen omdat van deze teams geen uitslagen
bekend zijn.

De eerste periode: 7 wedstrijden
De tweede periode: 7 wedstrijden
De derde periode: 7 wedstrijden

5

Kikkerleer oktober 2019

Voor het tweede jaar op rij ging op 18 augustus het
Oranje Legioen naar de speedraces in Venray. Als
VIP oftewel Very Important Person beleefde ze een
zeer gezellige middag met veel drank en eten. Door
het slechte weer
vlogen de cars
regelmatig alle
kanten op maar
waren de race heel
spannend. Een zeer
geslaagde middag en op naar de volgende
activiteit van het Oranje Legioen.
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Enkele weken geleden ontving Toxandria
de compleet nieuwe outfit voor Tox 2.
Het team wordt gesponsord door Arie
Dekkers Timmer- en Schilderwerken.
De uitreiking vond plaats op het
sportpark voorafgaand aan de
competitiewedstrijd tegen DAW Schaijk
3.
Arie Dekkers, die Toxandria 2 al jarenlang een warm hart toedraagt, was zelf
aanwezig voor de uitreiking van de tenues. Het al lopende contract is met nog
eens 4 jaar verlengd!

Arie, namens Toxandria, heel erg bedankt voor je jarenlange support!
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AANMOEDIGEN
AANVALLER
AANVOERDER
BAL
BUITENSPEL
COACH
DOEL
DOELPUNT
GRAS
HOEKSCHOP

INGOOI
JUICHEN
LIJNEN
MIDDENSTIP
PASS
SCHEIDSRECHTER
SCHIJNBEWEGING
SCHOENEN
SHIRT
SLIDING
9

SPELERS
TOESCHOUWERS
TRAINER
VELD
VERDEDIGER
VOORZET
WEDSTRIJD
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Een nieuw seizoen, nieuwe oude teamfoto’s waarbij we weer op zoek gaan naar
de namen met behulp van alle lezers. Van alle 5 de teamfoto’s van het
afgelopen seizoen zijn de namen gevonden. Iedereen die zijn steentje hier
aan heeft bijgedragen bedankt.
Van de laatste foto hebben we een leuke reactie gekregen. Op de foto staat
Peter Cuijpers. (Staand de derde van Links). Peter Cuijpers is een broer van
Jan Cuijpers. Jan is de opa van Toxandria-spelers Patrick Ypma., Rik en Ruud
Cuijpers. Peter was blij verrast nog een foto uit zijn voetbalverleden te zien.
De foto is gemaakt rond 1950. Welk team het was wist hij niet, hij kende er
niet veel mensen van, noemde wel wat namen maar weet niet zeker of die op
de foto staan.

Hij denkt nog te kennen:
Gehurkt:

4e van links Gerard Bennehey(of teun)
6e van links Jan van Tienen(van de smederij)
1e van rechts Teun Bennehey(of Gerard)
2e van rechts Ben Verheyen
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Inmiddels hebben we op 1 speler na de namen van de spelers. Martien Jacobs
wist alle namen zo op te noemen.
Staand vlnr: Jan Thijssen, Theo van de Ven, Peter
Cuijpers, Jan Arts, Gerard Bennehey, Gerry
Willems. Harrie van Tienen, Theo Huybers, Jan
Verbruggen.
Zittend vlnr: Peter Kusters, …………………, Tien
Verkuijlen, Ben Verheyen, Teun Bennehey.
De naam van één speler wordt nog gezocht. Weet
je wie het is? Llaat het weten en mail naar
kikkerleer@outlook.com.
<<<

Wordt gezocht: wie is deze speler?
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De nieuwe teamfoto van deze kikkerleer weer uit een ver verleden. Wie weet
de namen van deze jeugdspelers en welk team en uit welk jaar is deze foto.
Stuur je e-mail naar kikkerleer@outlook.com
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Pierre Jans scoort zijn eerste doelpunt bij de Vets.
Een gedenkwaardige wedstrijd, 14 september in Wanroij tegen Constantia.
Veteraan Pierre Jans scoort na meer dan 500 wedstrijden zijn eerste
doelpunt voor de veteranen. ‘s
Avond als vrijwilliger tijdens het
pleinfeest raakte Pierre dan ook
niet uitgepraat over zijn doelpunt.
Tijdens een actie voor de goal was
het of Pierre of een speler van
Constantia die de bal in het doel
kon schieten. Pierre bedacht zich
natuurlijk geen moment en schoot
bal berispelijk in de touwen,
achter doelman Jan van Dommelen. Het was dan wel een eigen doelpunt, maar
zoals Pierre zegt “Een doelpunt is een doelpunt!”
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Een nieuw seizoen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Benieuwd wat voor moois ons
dit nieuwe voetbaljaar weer allemaal staat te wachten bij onze jeugdteams…
Het seizoen is al weer even onderweg. We begonnen ook dit jaar weer met de
presentatiedag voor onze jeugdafdeling. De opzet was iets anders dan
voorgaande jaren, om zo de loop er weer beter in te krijgen. Een goede keuze
bleek na afloop van deze traditionele seizoensopening. We besloten om het
fenomeen ‘Penaltybokaal’ weer nieuw leven in te blazen voor de jeugd van JO9
tot en met JO19. Dankzij een zorgvuldig gekozen spelopzet maakten al onze
jeugdspelers evenveel kans om er met de enorme trofee en een waardebon
vandoor te gaan. De spelers die nog even op hun beurt moesten wachten of die
hun penaltyreeks al hadden gehad, konden zich ondertussen uitleven op het
mini-voetbalveld op met het levend tafelvoetbalspel. De finale zou
plaatsvinden in de rust van de bekerwedstrijd van Toxandria 1. Voor die finale
plaatste zich van ieder jeugdteam minstens 1 speler. Uiteindelijk was het
JO11-1 -speler Vince van den Heuvel die de titel ‘Penaltykoning’ voor zich
opeiste. Proficiat Vince!
Tijdens deze seizoensouverture werden ook -zoals gebruikelijk- het
jeugdteam van het jaar en de jeugdspeler van het jaar bekend gemaakt. Die
eer viel dit keer te beurt aan de spelers van Toxandria JO15-1G en aan Imme
Willems van de JO11-1G. Een moeilijke keus ditmaal, omdat vorig seizoen
liefst 3 jeugdteams kampioen werden. Gefeliciteerd winnaars met jullie titel!
Als afsluiting van de presentatiedag volgde -hoe kan het anders- de
presentatie van de jeugdteams JO 13 tot en met JO7 van het komende
voetbaljaar. Presentator Rob kende van alle spelers en leiders een leuke
anekdote en liet al onze voetbaltalenten hun ‘minute of fame’ op het
eenmanspodium beleven.
Een mooie afsluiting van een mooie dag. Bij -nog altijd- een gebrek aan een
jeugdcommissielid voor nevenactiviteiten, had jeugdsecretaris Rob Willems de
organisatie van de presentatiedag op zich genomen. Als een soort van
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afscheidscadeau voor de jeugdafdeling. Rob is namelijk aan het eind van vorig
seizoen gestopt met zijn functie als secretaris binnen de jeugdcommissie. Rob
heeft de afgelopen 4 seizoenen (vanaf augustus 2015 ) de taak van
jeugdsecretaris glansrijk ingevuld. In deze job was Rob verantwoordelijk voor
de secretariaatszaken en het jaarverslag van de jeugdafdeling en zorgde hij
voor het opstellen van het vervoersschema voor de jeugd. Die laatste taak zal
Rob ook nu nog blijven doen, super! Ook blijft Rob nog altijd zijn wedstrijden
fluiten bij de jeugd. Vanaf deze plaats nogmaals kei veel bedankt Rob voor je
inzet voor onze jeugd!
Gelukkig hebben we al snel een opvolger voor Rob kunnen vinden. Bart Jonkers
heeft dit gaatje in de jeugdcommissie inmiddels ingevuld. Met zijn eerdere
ervaring binnen het bestuur van Toxandria zijn we ervan overtuigd dat Bart
zijn rol als jeugdsecretaris met glans in gaat kleuren. Succes Bart!
Het andere gaatje in de jeugdcommissie is nog steeds niet gedicht. Nog
steeds heeft niemand zich gemeld om voor onze jeugd een paar keer per jaar
een leuke activiteit mee te helpen organiseren. Best jammer en teleurstellend.
Wie helpt ons uit de brand? Met de jeugdcommissie, maar ook met de
jeugdtrainingen en de jeugdbegeleiding op de zaterdag? Met vlaggen, fluiten
of de kantine op zaterdag? Zonder vrijwilligers geen Toxandria en dus geen
jeugdvoetbal. Het water staat ons als vereniging -net als bij vrijwel alle
voetbalclubs in de regio- tot aan de lippen, dus zullen we binnenkort ook op
een andere manier de broodnodige handjes voor onze club gaan werven.
Daarover op korte termijn meer informatie.
Een andere activiteit voor de jeugd die al weer even achter ons ligt: het
jeugdkamp. Een gouden editie van het kamp, wat voor de 50ste keer in de
historie werd georganiseerd voor onze jongste jeugd. Sandra Janssen en Roel
van de Kerkhof maakten er als organisatie weer een supergeslaagd weekend
van, met leuke sport- en spelactiviteiten, goed weer en natuurlijk weinig slaap.
Bedankt Sandra, Roel en leiding voor het prachtige weekend in Bakel. Voor het
kamp van 2020 is de accommodatie al vastgelegd: de Coxse Boerderij in
Gemert. Schrijf daarom het eerste weekend van juli 2020 maar vast in de
agenda!
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De samenwerking met de jeugd van het Beugense VIOS ’38 is inmiddels
gestart. Het resultaat is het eerste samengestelde team (ST) van Toxandria
en VIOS ’38, de JO15-1G. De verkennende fase is afgerond en de spelers uit
Rijkevoort en Beugen hebben elkaar gevonden. Gevolg: de koppositie in de
stand na 3 wedstrijden met 3 overwinningen. Klasse! Een uitstekende start
van ons samenwerkingsverband. Helaas geldt dat niet voor de begeleiding
vanuit Toxandria van dit team. Want ook daar hebben we te maken met een
gebrek aan handjes en dus vrijwilligers. Ook dit team verdient trainers en
leiders.
Ook jammer is het dat onze samenwerking met VIOS ’38 voor de KNVB en het
daaraan gekoppelde Sportlink blijkbaar dusdanig complex is, dat het nog
steeds niet mogelijk is om de standen en het programma van JO19 tot en met
JO13 op onze website en in de kantine op het scherm te laten zien. Al weken
proberen we dat it-probleem opgelost te krijgen, maar na heel veel -van het
kastje naar de muur- gebel met KNVB en Sportlink zijn we nog altijd niet
verder gekomen. We blijven volhouden tot we alles voor elkaar hebben.
Tot besluit wensen we onze jeugdteams en hun staf heel veel succes en heel
veel voetbalplezier tot in het seizoen 2019-2020!
Namens de Jeugdcommissie
René Verkuijlen
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Dylan begon dit voetbaljaar aan zijn vierde seizoen bij
Toxandria. Door een blessure was hij er enige tijd
tussen uit, maar nu weer topfit spelend bij het heel
goed presterend Toxandria JO11-1. Het voetbalveld van
Toxandria ligt achter zijn huis waar hij een uitzicht
heeft over de groene grasmat waar Dylan wekelijks zijn
kunsten mag vertonen. De bijna 10 jarige woont thuis
met zijn moeder Monique Smits en zijn zusje Naomie
van 8 jaar. Het begin van dit seizoen verloopt
voortreffelijk. Van de zes wedstrijden werden er liefst
5 gewonnen en 1 maal gelijk gespeelt. Een imponerend
doelsaldo van 54 doelpunten voor en maar 15 tegendoelpunten. Tot nu toe
staan ze op een gedeelde eerste plek in de competitie, de directe concurrent
HRC’27 JO11-1 treffen ze in de voorlaatste competitiewedstrijd. Dit kan nog
een heel spannend slot van de competitie worden. Zijn ambitie is om ooit nog
eens kampioen te worden en wie weet gebeurt dit sneller dan gedacht.
Vooralsnog wil Dylan op de trainingen nog veel, erg veel leren en misschien wel
ooit zijn wens om profvoetballer te worden in vervulling zien gaan. Na twee
keer trainen op maandag en woensdag word er reikhalzend uitgekeken naar de
wedstrijddag op zaterdag. Al vroeg wakker, aankleden en op naar de
wedstrijd waar alles aan gedaan word om de punten weer binnen te halen.
Langs de kant staat iedere wedstrijd moeder Monique wat Dylan super leuk
vind. Na de wedstrijd naar huis, misschien nog huiswerk en verder de dag
leuke dingen doen. Bij Toxandria speelt nog een familielid, Imme Willems,
onlangs nog bekroont tot jeugdspeler van het vorig seizoen en spelend bij
JO13-1G.
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Nog enkele pittige vragen aan Dylan:
Wat is je hoogtepunt bij Toxandria: Het
jaarlijkse voetbalkamp
Toxandria organiseert diverse activiteiten
voor de jeugd, maar wat zou jij nog graag
georganiseerd zien: Een training of
voetbalclinic van een profvoetballer.
Wat is je favoriete club: N.E.C.
Wat is je favoriete speler: Sven Braken
(AC Livorno Italië)
Wat is je favoriete eten en drinken: Friet
met kroket en mayo met ranja
Wat wil je later worden: Profvoetballer
Dylan bedankt voor dit interview en nog veel succes bij Toxandria.
Wil ook jij een keer met een interview in de kikkerleer en word je maar niet
benaderd door de redactie, voor deze rubriek heb ik nog op zoek naar 5
spelers of speelsters, stuur een bericht naar kikkerleer@outlook.com met een
verzoekje.
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Voor een groot aantal toeschouwers, jeugdspelers, ouders, opa's en oma's
mocht jeugdkeepster Imme Willems tijdens de presentatiedag afgelopen
zondag de felbegeerde titel van Jeugdspeler van het Jaar 2018-2019 in
ontvangst nemen. Imme was als keepster van Toxandria JO11-1G een van
de steunpilaren van haar team, wat in het najaar kampioen werd en dat
huzarenstukje in het voorjaar in een hogere klasse bijna herhaalde.
Uit het juryrapport:
De Jeugdspeler van het seizoen 2018-2019 is al
enkele jaren een vaste en betrouwbare kracht
binnen de jeugdafdeling van Toxandria. De
inzet van de Jeugdspeler van het Jaar is een
toonbeeld van inzet, passie en gedrevenheid,
zowel tijdens de wedstrijd als bij de trainingen.
Een voorbeeld voor teamgenoten.
De Jeugdspeler van het Jaar beleefde een
bijzonder succesvol seizoen. Een kampioenschap
was de beloning van een mooie
najaarscompetitie. De Jeugdspeler van het
Jaar droeg daar zijn steentje aan bij. Of beter
gezegd: haar steentje. Onze Jeugdspeler van
het Jaar was het spreekwoordelijke slot op de deur van haar succesteam. Als
rots in de branding onder de lat, lukte het onze Jeugdspeler van het Jaar
bijna om ook in het voorjaar kampioen te worden. Een Oranje Leeuwin, tussen
alle leeuwen.
Daarom heeft het de Technische Commissie van de jeugdafdeling van
Toxandria behaagd om te benoemen tot Jeugdspeler van het Jaar 2018-2019:
Imme Willems
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Tijdens de druk bezochte presentatiedag en penaltybokaal op zondag 1
september mochten de aanwezige spelers van Toxandria JO15-1G de
wisselbeker voor het Jeugdteam van het Jaar 2018-2019 in ontvangst nemen.

Uit het juryrapport:
Het Toxandria Jeugdteam van het Jaar: een team wat zich niet alleen op
voetbaltechnisch vlak wist te onderscheiden van de andere jeugdteams van
Toxandria, maar wat ook veel wedstrijden een toonbeeld was van
teamspirit.
Het was een gedenkwaardig seizoen voor de jeugdafdeling van Toxandria.
Maar liefst drie maal werd de kampioensschaal door onze jeugd omhoog
getild. Na de JO19 volgden de JO11 en daarna ook nog de JO15.
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Het Toxandria Jeugdteam van het seizoen 2018-2019 kende, zoals alle teams
bij een kleine vereniging als Toxandria, een mix van talentvolle en van wat
minder getalenteerde spelers. Toch wist de technische staf van hun team een
hechte club van spelers te smeden, die voor elkaar door het vuur gingen. Die
gedrevenheid zorgde ervoor dat in de laatste competitiewedstrijd, in een
onderling duel de enige overgebleven concurrent op afstand werd gehouden.
Een formidabel slot van de najaarscompetitie en een even formidabele start
van de trainerscarrière van de leiding!
Daarom heeft het de Technische Commissie van de jeugdafdeling van
Toxandria behaagd om te benoemen tot Jeugdteam van het Jaar 2018-2019:
TOXANDRIA JO15-1G
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Toxandria introduceert ligvoetbal

Een nieuw fenomeen op de Nederlandse velden werd op sportpark Kampzicht
voor het eerst geïntroduceerd door het eerste team van Toxandria.
Voetbal waarbij je liggend op het veld probeert de bal te spelen. Een week
later bij een jeugdwedstrijd van Toxandria JO10 werd ook al dit nieuwe spel
gezien.

Benieuwd waar dit fenomeen zich weer laat zien???
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Een goede voorbereiding is het halve werk... Afgelopen zondag vond onder een
heerlijk nazomerzonnetje de traditionele
presentatiedag van de jeugdteams van
Toxandria plaats. De teampresentatie
had een iets andere opzet dan de
afgelopen jaren. De oudere jeugd van
JO19 tot en met JO15 kregen aan het
einde van de middag verlof, alle aandacht
ging zo uit naar de "onderbouw" van de
jeugdteams: de JO13 tot de JO7.
Voor het echter zover was, mochten alle jeugdspelers zich eerst uitleven
vanaf de penaltystip. Voor het eerst sinds heel veel jaren stond er weer een
ouderwetse penaltybokaal op het programma van onze jeugdafdeling. De opzet
van de pingelbokaal was zo bedacht, dat iedereen kans maakte om de grote
wisselbokaal van InnoTherm en waardebon van SJ Steigers in de wacht te
slepen. De afstand van de stip tot de doellijn hing van de leeftijdscategorie
af. De doelman onder de lat eveneens. Alle spelers met 4 of 5 treffers uit 5
pingels gingen door naar de finale in de rust van de bekerwedstrijd van
Toxandria 1 later op de middag. Maar liefst 14
spelers wisten aan die niet misselijke opdracht te
voldoen. Toeval of niet... van elk jeugdteam stond
minimaal 1 speler in de finale! Ondertussen konden de
spelers die hun penaltyserie achter de rug hadden
zich uitleven op het grote pannaveld en op het levend
tafelvoetbalspel op veld 2. Vooral het laatste spel
was erg in trek bij de jeugd en leidde tot hilarische
taferelen.
De finale van de penaltybokaal om 15.15 uur was
bloedstollend. De afvalrace (missen is afvallen) was
begonnen! Langzaam maar zeker werd het groepje penaltyspecialisten kleiner
en kleiner. Tot er maar eentje over was: Vince van den Heuvel, uitkomend in
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Toxandria JO11-1. Hij had zijn zenuwen het beste
onder controle en liet alle andere 13 finalisten
achter zich. Proficiat Vince! De wisseltrofee mag een
jaar lang op het nachtkastje staan en de waardebon
van Van Neerven is dik verdiend.
Na afloop van de wedstrijd van Toxandria 1 was het
tijd voor de teampresentaties. Begonnen werd met
de allerjongste talenten van Toxandria, de JO7,
daarna volgden de andere teams in volgorde van
leeftijd. Van iedere speler op het podium wist
presentator Rob een kleine doch treffende anekdote te vertellen. Daarmee
kan het seizoen 2019-2020 nu echt los gaan barsten. De eerste
bekerwedstrijden zijn gespeeld. Op naar een mooi seizoen! Succes allemaal.
Een groot woord van dank is zeker op zijn
plaats aan iedereen die mee heeft geholpen
aan het slagen van deze presentatiedag en
penaltybokaal editie 2019. De keepers die
alle penalties moesten proberen te killen,
kantinepersoneel voor de smakelijke
buitenkeuken, trainers en leiders voor het
begeleiden van de penaltyseries en teams,
leveranciers van muziekinstallaties en
inflatables FunPro en Rongen Aktief, sponsoren Innotherm en SJ Steigers, de
helpende handen met opbouwen en opruimen en last
but not least organisator Rob Willems, die hiermee op
bijzonder waardige wijze afscheid nam van de
jeugdcommissie. Top Rob!
Ook volgend jaar zouden we weer graag zo'n gezellige
en sportieve middag voor onze voetbaljeugd willen
organiseren. Wie helpen ons?
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In het weekend van 21-22-23 juni gingen de
jongste jeugdteams van Toxandria voor de
50ste keer op kamp. Op de parkeerplaats
bij het sportpark was het een gezellige
drukte, auto’s werden volgepakt met tassen,
koffers, slaapzakken en dit keer ook
matrassen of luchtbedden. De kinderen in
de auto’s en nog even zwaaien naar vaders
en moeders; gas erop naar Bakel! Het enthousiasme in de auto was groot er
werd druk gelachen en gekeet.
Aangekomen op locatie werd het kamp door Roel geopend. Daar kwamen wij
tot de conclusie dat Henk de enige van de
aanwezigen was die kon zeggen dat hij bij het
allereerste Toxandria kamp, 50 jaar geleden, ook
aanwezig was ! Daarna konden de tipitenten
ingericht worden. Lees: de luchtbedden moesten
worden opgepompt. Gelukkig was er een compressor
meegesmokkeld, waardoor het in de meeste gevallen een fluitje van een cent
was (zijn er altijd mensen met een dubbeldik -mega hoog- luchtmatras omdat-ze-anders-niet-kunnen-slapen, toch Paul??).
Na de klus was ’t tijd om te
spelen op de opblaasbare
stormbaan. Ondertussen werd in
het bos het traditionele bosspel
uitgezet. Helaas werd dit bij het
starten verstoord door
onverwachte “gasten” en werden
wij min of meer gedwongen het
spel af te lassen. Het verhaal had
iets te maken met (een soort van)
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“paintball”….., wij kozen eieren voor ons geld en keerden terug naar het
kampveld. Gelukkig is de leiding niet voor 1 gat gevangen en werd het grasveld
ingericht met een levend kwartetspel. Inmiddels was de schemer ingevallen en
werd het kampvuur ontstoken. Al snel verzamelde iedereen zich rondom het
knapperende vuurtje. Moppen en sterke verhalen werden uit de mouw
geschud. De tijd verstreek en
langzaamaan gingen de eerste
kinderen richting luchtbed. Rond
de klok van 2:30 uur was het stil in
kamp Toxandria.
Het werd een korte en ijskoude
nacht. Waar de temperatuur
overdag tot tropische hoogte
steeg, zakte het kwik de eerste
nacht naar, voor ons gevoel, ’n
Siberisch dieptepunt. In slaap vallen viel niet mee. Het was serieus koud in de
tipi, zelfs de man die het nooit koud heeft moest ’s ochtend toegeven dat hij
het koud had gehad en kamperen toch echt niks voor hem is! Rond een uurtje
of 5:00 werden wij vrolijk gewekt door de kraaiende hanen des huizes die in
standje zomertijd stonden…. Met als gevolg dat wij gezellig om 6:00 uur met
z’n allen buiten in het ochtendzonnetje aan een ontbijtje zaten. Ach ja, dan
heb je nog iets aan je dag. In de ochtend werd in het bos alsnog het bosspel
gespeeld, die paintballers zouden nu toch wel klaar zijn aldus de kinderen. Een
schatkaart werd er verdiend met een speurtocht, waarna een heuse schat
werd opgegraven.
In de middag stond een 6-kamp op
het programma. De zon brandde fel
hoog aan de strak blauwe lucht,
maar het enthousiasme van de
kinderen en leiding was er niet
minder om. Een dikke laag
zonnebrand doet wonderen.
Ondertussen was het voor de
leiding een uitdaging geworden om
de mega pan ranja gevuld te
houden.
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Moe maar voldaan schoof iedereen aan bij de bbq, nadat de buikjes gevuld
waren en de batterijtjes weer opgeladen, zochten wij het bos nog maar eens
op om de verstopte vreemde dieren op
hun geluid te vinden. Gelukkig werd
iedereen gevonden. En geheel volgens
goed campinggebruik werd er een
bingo georganiseerd, met heuse
ballenmolen en prachtige prijzen!
Sommige hadden mazzel en vielen in
de prijzen, anderen waren wat minder
gelukkig in de getallen reeks. Er werd
gebingoot tot de prijzen op waren en
de getallen op de ballen eigenlijk niet meer te zien waren…..of lag dat aan
mij??? Dus….tijd om het kampvuur nog maar eens aan te maken. Hier en daar
knorde er een maag (hoe is het mogelijk), gelukkig waren er nog genoeg
hamburgers en frikandellen over. Dus onze grillmasters zochten hun plek weer
op achter de bbq. De berg hamburgers en frikandellen verdween als sneeuw
voor de zon. Niets is zo lekker als een hamburgertje om 24 uur ’s nachts bij
een knapperend vuurtje, toch? En met volle buik slaap je lekkerder. Het werd
een nacht met betere temperatuur dan de eerste nacht. Ook de haan hield
zich koest, of wij hebben het gewoon niet gehoord?
Om 8 uur ontwaakte de eerste, wat een luxe. De temperatuur steeg al snel
weer tot tropische waarde.
Toch was het geplande
voetbaltoernooi een succes,
goed drinken, frisse appeltjes
en komkommers tussen door
zorgden voor verkoeling.
Na de traditionele frietjes
werden gevonden voorwerpen bij
de rechtmatige eigenaar
terugbezorgd. Ook het restje
zonnebrand 50+ kreeg een
nieuwe eigenaar; uiteraard voor Henk de enige 50+ -er aanwezig.
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De terugweg in de auto is het rustig, zeg maar stil, ik kijk in de
achteruitkijkspiegel en zie vermoeide rode koppies, op de bijrijder stoel is er
al 1 in slaap gevallen……..ja dit was een geslaagd Tox -kamp!
Tot volgend jaar bij de 51ste editie!
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DATUM
20 OKTOBER 2019

WEDSTRIJD
TOXANDRIA 1 – CONSTANTIA 1

3 NOVEMBER 2019

TOXANDRIA 1

24 NOVEMBER 2019 TOXANDRIA 1
8 DECEMBER 2019

TOXANDRIA 1

26 JANUARI 2020

TOXANDRIA 1

6 FEBRUARI 2020

TOXANDRIA 1

8 MAART 2020

TOXANDRIA 1

22 MAART 2020

TOXANDRIA 1

5 APRIL 2020

TOXANDRIA 1

19APRIL 2020

TOXANDRIA 1

17 MEI 2020

TOXANDRIA 1

LOTERIJVERKOPERS
JELLE MOBACH &
CAS KONINKX
– DE ZWALUW 1
RUDIE GROENENDAAL &
TIEGO GERRITS
– JULIANA MILL 1 ROBIN SPIERINGS &
NIEK VAN DEN OEVER
– SCMH 1
STAN LITJENS &
LUUK VAN DE KERKHOF
– SCV’58 1
GUUS GERRITS &
STAN VAN GEMERT
– VIOS’38 1
GIEL WILLEMS &
BO GROENENDAAL
– ACHILLES REEK 1 IKKI HOFMANS &
TJERK BRIENEN
– GASSEL 1
ROB KLAASSEN &
RUDIE GROENENDAAL
– FESTILENT 1
MAURO BOERSMA &
SIL VAN DEN OEVER
– SIOL 1
DANI DE BRUIJN &
ALICIA SPIERINGS
– 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 .
VEEL SUCCES!
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DATUM

WEDSTRIJD

SPELER

BEGELEIDER

20 OKTOBER 2019

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

XIAO YUE
CLAASSEN
DYLAN BREVOORD

PATRICK
CLAASSEN
PAUL VAN DE PAS

GIJS KUIJPERS

JOHNNY VAN
SAMBEEK
PATRICK
CLAASSEN

22 MAART 2020
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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Nieuwe leden:
SVBV07F
Renske van den Bogaard
Kerkveld 23
5447 AT Rijkevoort
06-45366770
26-02-2013

Toxandria heeft na deze wijzigingl: 305 leden, deze zijn onderverdeeld in
265 bondsleden en 40 verenigingsleden. (per 02-10-2019)
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Datum
15-11-2019
21-12-2019
20-02-2019
17-05-2020
03-07-2020

Activiteit
Jaarvergadering
PubQuiz
Carnavalsavond
Seizoensafsluiting
Jeugdkamp 3-4-5 juli

Tijd
20:30u
20:00u
20:00u
14:30u
18:00u
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Locatie
Kantine Kampzicht
Kantine Kampzicht
Kantine Kampzicht
Kantine Kampzicht
De Coxse Boerderij Gemert
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Seizoen 2019-2020
44e jaargang
Oktober 2019
nummer 337
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
DRUKWERK: Grafipoint
VRAGEN OVER BEZORGING: Ron van den Heuvel (0621904256)
De Kikkerleer is ook digitaal (in kleur) in te zien via
www.toxandria.com
Bijdragen voor de Kikkerleer zijn altijd welkom!

De volgende Kikkerleer verschijnt in november 2019.
kopij aanleveren tot 09-11-2019 uitsluitend via e-mail naar
kikkerleer@outlook.com
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