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Algemeen 

Juni: start WK voetbal en de zomer 

Het WK voetbal is inmiddels begonnen en het Nederlands elftal boekte gisteren een fenomenale 
overwinning op wereldkampioen Spanje (1-5). Hopelijk worden we de komende weken getrakteerd 
op nog meer mooi voetbal, maar ook het WK hockey met finaleplaatsen voor de heren en de dames 
en het tennistoernooi Wimbledon beloven een mooie sportzomer. In deze editie veel nieuws over de 
stand van zaken van het bordes, de opening hiervan, ons eigen WimbleTOB tennistoernooi en de 
clubkampioenschappen tennis. Ook bij TOB valt er deze zomer genoeg te beleven! 

Realisatie bordes; het bordes is bijna af! 

Nadat we in het laatste clubblad melding maakten van de start van de bouw, kunnen we nu een 

aantal weken later melden dat het bordes bijna gereed is. Met vereende krachten van TOB’ers, maar 

ook het prima werk van Stevens en OK Timmerwerken is het gelukt om het oude bordes te slopen, 

een gat in de muur te zagen voor de nieuwe toegangsdeur tot het bordes, het plaatsen en afwerken 

van de nieuwe deur en het bouwen van het bordes zelf (inclusief het opnieuw monteren van de 

trap). Allen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank! Voor een uitgebreide reportage van de 

bouw zie deze link of lees verderop in dit clubblad. 

Veel TOB’ers hebben de afgelopen maanden hun steentje bijgedragen aan het mogelijk maken van 

dit project. Nu het ook echt gaat gebeuren doen we nogmaals een oproep aan een ieder om een 

financiële bijdrage te leveren. We hopen zo spoedig mogelijk van het bordes te kunnen genieten. 

 

Leden, sponsors en alle andere belangstellenden roepen wij hierbij op een  
om een bijdrage te leveren voor de realisatie van dit plan   

(klik op deze link om uw bijdrage bekend te maken). 

 
De bijdrage kan ook overgemaakt worden op rekening 5015050 onder 

vermelding van ‘bijdrage bordes TOB’. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met het voetbalbestuur in de personen van Marcel van 

Hoof of Dennis Koolmoes. De tussenstand is nu €2500! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rksv-tob.nl
http://www.tobvoetbal.nl/516/bouw-bordes/
http://www.tobvoetbal.nl/517/bouw-mee/
http://www.tobvoetbal.nl/517/bouw-mee/
http://www.tobvoetbal.nl/517/bouw-mee/
mailto:mjcvanhoof@upcmail.nl
mailto:mjcvanhoof@upcmail.nl
mailto:denniskoolmoes@hotmail.com
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Voor in de agenda: Gerard van Dijk-toernooi en opening bordes! 

Het lijkt nog ver weg maar alvast voor in de agenda: 

Zaterdag 23 augustus 

Het Gerard van Dijk-toernooi 

Een mix-toernooi waarbij alle teams bestaan uit een speler van het tweede, derde, vierde, vijfde, 

veteranen een en veteranen twee.  Vorig jaar een supersucces en ook aankomend jaar een gezellige 

en goede opening van het nieuwe seizoen! We rekenen op de komst van alle actieve spelers, maar 

ook natuurlijk van alle supporters. 

Na afloop van het toernooi is er een heugelijk moment in de TOB-historie: 

HET BORDES WORDT OFFICIEEL GEOPEND! 

Zoals op onderstaande foto is te zien is het bordes op het moment van schrijven bijna af. Meer foto’s 

en informatie is verderop te zien en te lezen. Dit historische moment in de geschiedenis van TOB 

willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan vandaar dat deze dag eentje wordt om niet 

te missen. Ieder (oud)lid van TOB is hiervoor van harte uitgenodigd! 

Voorlopig programma 23 augustus 

12:00uur - kantine open + indeling Gerard van Dijk-toernooi 
12:30 – 14:30uur – Gerard van Dijk-toernooi 

15:00uur – officiele opening bordes 
15:30uur/16:00uur – live muziek in de kantine + bekerwedstrijd TOB 1 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rksv-tob.nl
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Jaap Helleman beklimt 3x Alp d'Huez 

Was het vorig jaar Zaterdag-2-speler Remyo Tielsema die de Alp d'Huez beklom om geld in te 

zamelen voor het KWF, vorige week (donderdag 5 juni) was het TOB-'veteraan' Jaap Helleman die 

zijn beste beentje voorzette! En hoe! Tot 3x toe beklom hij de Franse bergreus. Jaap: 'Ik was rond 

14.00 uur voor de 3e keer boven. Merkte wel dat het de derde keer wat moeilijker ging dan de eerste 

klim. Langzamer tempo, meer drinken en wat meer rust/geniet-pauzes. De laatste keer had ik ook 

materiaalpech: gebroken spaak en slag in het achterwiel. Toch naar boven gereden. Hoewel een 

vierde keer gekund had, heb ik besloten dat niet te doen. Fiets laten repareren en zelf naar massage.' 

In totaal hebben ruim 4700 fietsers de berg één of meerdere keren beklommen. De sponsoractie 

heeft € 12,3 miljoen opgebracht. De opbrengst gaat naar de strijd tegen kanker. Volgens de 

Organisatie is de € 12,3 miljoen een voorlopige eindstand. Het definitieve bedrag wordt half oktober 

bekendgemaakt.  

 

De teller van Jaap staat (mede door diverse TOB-leden) momenteel op ruim € 2.500,-.  De 

kledinginzamelingsactie heeft circa € 400,- opgebracht.  

http://www.rksv-tob.nl
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Jaap: 'In de ruilactie heb ik nu € 650,- aan reclame/ontwerp/designuren van reclamebureau 

Gedachtegoed. Deze kan worden geruild tegen het mogen meerijden tijdens de Eneco-proftoer in de 

ploegleiderswagen van Shimano! Vanaf € 800,- kan geboden worden om deze unieke belevenis mee 

te maken!'. 

Namens TOB feliciteren wij Jaap (én supporter Gonny!) van harte met deze fantastische prestatie. 

Naast een interview op Radio-2 bij Robert Kranenbarg stond vrijdag bijgaand stukje in Het Parool! 

Gewetenswroeging 
Vorige week werd er op een zondagmiddag op de Meteorenweg bij Peter van Horssen aangebeld en 

stond er een man van 70 á 75 jaar voor de deur. Een oud-TOB-er met spijt. Gewetensnood. Berouw. 

Gewetenswroeging. De voorgeschiedenis: in de jaren vijftig gingen wekelijks op zaterdagmiddag de 

TOB-junioren de contributiegelden op de huisadressen van de TOB-ers ophalen! Er waren zo'n 10 

wijken van gemiddeld 40 á 50 gezinnen waar men langs moest gaan. Penningmeester S. Waldram in 

de Vegastraat (naast de familie Baars) was het centrale adres waar vanaf 1 uur de jongens zich 

moesten melden om hun wijk in ontvangst te nemen. Was men er tijdig bij dan lonkten 

'aantrekkelijke' wijken als de Meteorenweg of Kometensingel. Hier woonden immers veel TOB-

gezinnen naast elkaar. Meldde men zich wat later bij de heer Waldram (een statige man van 1 meter 

92 hoog....) dan zat er niets anders op dan richting Oostzaan of Landsmeer te lopen (fietsen waren 

nog zeer schaars voor de TOB-jongelingen!). De contributie bedroeg in die jaren zo'n 11 cent per 

week waarbij grote gezinnen met meerdere TOB-leden flinke kortingen kregen. De oud-TOB-er met 

wroeging was ook zo'n TOB-junior van 14 á 15 jaar die wekelijks de contributiegelden bij de leden 

inde. En nu komt het: er was een dag dat hij geen geld had om een mooi cadeau voor zijn jarige 

moeder te kopen. Hij zag maar één mogelijkheid en dat was tweeëneenhalve gulden 'bietsen' 

(achteroverdrukken...) uit het contributiepotje van TOB. Nooit is er iemand achtergekomen (ook 

penningmeester Waldram niet) maar na ruim 60 jaar vond de oud-TOB-er het tijd schoon schip te 

maken. Hij meldde zich bij Peter van Horssen ("Jij weet wel waar je het geld naar toe moet sturen") 

en overhandigde hem een biljet van € 20,-. Hij had ongeveer uitgerekend wat tweeëneenhalve 

gulden anno 2014 waard zou zijn en kwam op € 20,- uit. Verbouwereerd maar geraakt door het 

verhaal nam Peter het bedrag in ontvangst en heeft het inmiddels aan de nieuwe TOB-

penningmeester gegeven. Opgelucht nam de oud-TOB-er (naam bij de redactie bekend) afscheid. Een 

(jarenlange) morele last was van zijn schouders gevallen.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rksv-tob.nl
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  Al TOB’ers gezien in de 

nieuwe clubkleding? Mede 

mogelijk gemaakt door Banne 

Sports lopen binnenkort vele 

tennissers en voetballers weer 

TOB bij. 

Meer informatie is te 

verkrijgen bij de 

afdelingsbesturen. 

 

http://www.rksv-tob.nl
https://docs.google.com/file/d/0B6mox3HY-_WsNThCa0JlcWtXSEU/edit?pli=1
http://www.tobvoetbal.nl/1/264/tob-clubcollectie-ism-banne-sports/
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Voetbal en zaalvoetbal 
Voor programma, uitslagen en verslagen zie: www.tobvoetbal.nl 

Voorbereidingsprogramma Zaterdag-selectie start op 28 juli! 

Het huidige voetbalseizoen is maar net afgelopen of de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2014-

2015 is alweer gestart. Na twee keer op rij gedegradeerd te zijn, heeft de Zaterdag-1 zich het 

afgelopen jaar 'keurig 'in de top van de middenmoot weten te plaatsen. TOB is met alles 'op de weg 

terug', wat onder meer blijkt uit een representatieve cantine met sinds kort een spectaculair Bordes, 

een mooi complex en een groeiend ledenaantal. Het Bestuur van TOB heeft de ambitie om de 

Zaterdag-1 van TOB weer zo snel mogelijk in de 3e Klasse te krijgen en heeft daarom Pieter van 

Netten als hoofdtrainer aangesteld. Een zeer ervaren trainer, die gezelligheid buiten het veld en het 

leveren van prestaties in het veld belangrijk vindt. Daarnaast zijn we blij dat Cees van Dijk is 

aangebleven als verzorger van de selectie. 

Het Bestuur wenst de trainer, de begeleiding en de spelers van de selectie van TOB-zaterdag dan ook 

veel plezier en successen toe. We verwachten daarnaast dat iedereen zijn best doet om de club TOB 

op een positieve manier te vertegenwoordigen! 

De eerste training van het nieuwe seizoen is op maandag 28 juli om 19.30 uur! 

Pieter van Netten: 'Na mijn aanstelling als trainer van de zaterdag van TOB ben ik samen met Cees, 

Marcel en Dennis al geruime tijd druk in de weer om de voorbereidingen te treffen voor het seizoen 

2014-2015. De door mij bijgewoonde wedstrijden, de gesprekken met spelers van de huidige 

selectie, de gesprekken met nieuwe spelers, de bijeenkomst van 26 mei met de nieuwe selectie voor 

2014-2015 en het ambitieuze voorbereidingsprogramma zijn daar voorbeelden van. Dit doen we om 

de ambitie van het TOB-bestuur, samen met de spelers te verwezenlijken. Ik ben blij verrast met alle 

medewerking die ik heb ondervonden en het plezier en enthousiasme waarin dit gebeurt. Tot slot 

wens ik alle TOB-ers een heel prettig seizoen toe met veel (voetbal)plezier en met uiteindelijk 

natuurlijk een prijs. En alvast een prettige vacantie!', aldus onze nieuwe, enthousiaste Hoofdtrainer 

Pieter van Netten! 

Benieuwd welke nieuwe spelers komend seizoen bij TOB te bewonderen zijn, kijk dan vanaf 15 juni 

(sluitingsdatum overschrijvingen) naar www.tobvoetbal.nl! 

Programma voorbereiding (onder voorbehoud wijzigingen) 

Maandag 28 juli 19.30 uur trainen selectie 

Donderdag 31 juli 19.30 uur trainen selectie 

Zaterdag 2 augustus 10.30-12.15 uur trainen selectie (ochtend), 12.30 uur lunch, 13.30-15.00 uur 

trainen selectie (middag) 

Maandag 4 augustus 19.30 uur trainen selectie 

Donderdag 7 augustus 19.30 uur oefenwedstrijd TOB-1 - ZCFC-1 

Zaterdag 9 augustus 12.00 uur trainen selectie 

Maandag 11 augustus 19.30 uur trainen selectie 

Woensdag 13 augustus 19.30 uur oefenwedstrijd TOB-2 

Donderdag 14 augustus avond OSV-toernoooi 

Zaterdag 16 augustus middag OSV-toernooi 

http://www.rksv-tob.nl
http://www.tobvoetbal.nl/
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Maandag 18 augustus 19.30 uur trainen selectie 

Donderdag 21 augustus 19.30 uur trainen selectie 

Zaterdag 23 augustus 12.00 uur Gerard van Dijk Mix-toernooi en opening Bordes! 

In middaguren eventueel Bekerwedstrijd TOB-1 

Maandag 25 augustus 19.30 uur trainen selectie 

Midweek 26/27 augustus Bekerwedstrijd TOB-1 

Donderdag 28 augustus 19.30 uur overige spelers trainen 

Zaterdag 30 augustus middag Bekerwedstrijden TOB-1 en TOB-2 

Maandag 1 seprtember 20.00 uur trainen selectie 

Donderdag 4 september 19.00 uur start training lagere senioren onder leiding van Pieter 

20.00 uur trainen selectie  

**Na afloop trainen TOB-clubavond voor selectie en lagere senioren. Iedere laatste donderdag van de 
maand is er de TOB-clubavond!** 
Zaterdag 6 september middag start competitie TOB-1, Bekerwedstrijd TOB-2 

Belangrijke telefoonnummers: 
- Pieter van Netten 06-29265578 
- Cees van Dijk 06-18354237 
 
Voetbalbestuur: 
- Jasper Bosman 06-50566461 
- Björn Buisman 06-52324902 
- Marcel van Hoof mjcvanhoof@upcmail.nl 
- Dennis Koolmoes 06-52441801 
- Fred Stam 06-19076779 
- Marcel Stam 06-13131340 
- Davy Stam 06-20941552 
 
Website TOB: www.rksv-tob.nl 
Website TOB-voetbal: www.tobvoetbal.nl 
Website TOB-tennis: www.tobtennis.nl 
Kantine 't TOB-Punt: 020-4923110 
Bestuurskamer: 020-4923109 

 

 

 

 
 

 

  
 
 

http://www.rksv-tob.nl
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Plan: 

Op de afbeelding hiernaast is te zien 

hoe het plan eruit ziet. De bovenste 

afbeelding laat een impressie zien. 

In de onderste afbeelding is te zien 

waar dit aan het bestaande gebouw 

wordt ‘geplakt’. Aan de voorkant 11 

meter breed en bijna 8 meter diep! 

Realisatie: 

Inmiddels is het bordes zo goed als 

af, zoals op de foto’s te zien is. 

Wederom een knap staaltje werk 

van de vrijwilligers en bestuursleden 

van onze club! 

Nieuw: op de website is er een 

pagina aangemaakt met informatie 

en nieuws. Daar is het ook mogelijk 

om digitaal aan te geven dat u iets 

wilt bijdragen. Klik hier om er 

naartoe te gaan. 

Het bordes, update! 

Het bordes is bijna af! Toch zijn we nog op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren voor de 

realisatie van het bordes: 

Leden, sponsors, vrienden, oud-TOB’ers roepen wij hierbij op een  
om een bijdrage te leveren voor de realisatie van dit plan   

(klik op deze link om uw bijdrage bekend te maken). 

 
Veel mensen hebben al gehoor gegeven aan deze oproep, echter we hebben nog meer steun nodig. 

De bijdrage kan overgemaakt worden op rekening 5015050 onder vermelding van ‘bijdrage bordes 

TOB’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het voetbalbestuur in de personen van 

Marcel van Hoof of Dennis Koolmoes. De tussenstand is nu €2500! 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.rksv-tob.nl
http://www.tobvoetbal.nl/516/bouw-bordes/
http://www.tobvoetbal.nl/517/bouw-mee/
http://www.tobvoetbal.nl/517/bouw-mee/
http://www.tobvoetbal.nl/517/bouw-mee/
mailto:mjcvanhoof@upcmail.nl
mailto:denniskoolmoes@hotmail.com
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Een impressie van de vorderingen: linksboven het begin, rechtsboven en linksonder de 
staalconstructie met balken in aanbouw en rechtsonder en onder is het bordes bijna af! 

http://www.rksv-tob.nl
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Zaterdag 2 wint wederom Wim Letschert bokaal 

De traditionele seizoensafsluiting tussen de Zaterdag-2 en 

Zaterdag-3 om de Wim Letschert Bokaal is dit jaar 

(wederom...) gewonnen door de jongens van Dennis Koolmoes 

en Björn Buisman. Na een 0-0 ruststand werd het uiteindelijk 

nipt 2-1. Rob Koenders zette de Zaterdag-2 op voorsprong 

waarna aanvoerder Patrick van der Vliet van de Zaterdag-3 

een voorzet van Joost Langereis op waarde inschatte: 1-1. 

Mike van de Berg liet zich uiteindelijk tot matchwinner kronen. 

Onder zalige zomerse omstandigheden werd het duel dit jaar 

afgewerkt. Na afloop ontving aanvoerder Dennis Koolmoes 

onder luid gejuich van de enthousiaste teamgenoten van de 

naamgever himself de felbegeerde bokaal.  

Voor een fotoreportage klik op de link. 

Het vriendschappelijke treffen tussen de Zaterdag-4 en Zaterdag-5 eindigde in een 7-4 zege voor de 

Van Vliet/Beekman-brigade. Ook hiervan zijn foto’s in te zien via deze link. 

 

 

Voorronde NK 7x7 bij TOB op vrijdag 16 mei een waar voetbalfestijn 
Onder ideale omstandigheden trapten op 16 mei acht teams af voor de tweede editie van het NK 7x7 

bij TOB. Met nieuwe teams als FIT, Roda ’23, Zaanstad Rovers en Albemarle, maar ook met 

‘oudgedienden’  als OSV, Suriboys, De Meteoor en natuurlijk de veteranen van TOB werd er 

afgetrapt. Na een spannende finale tegen Zaanstad Rovers waren de Suriboys de uiteindelijke  en 

terechte winnaar. De derde helft in de kantine werd na een spannende strijd tussen FIT, Roda ’23 en 

TOB gewonnen door de thuisclub! Dit alles mede mogelijk gemaakt door de inzet van alle vrijwilligers 

achter de bar en de scheidsrechters op het veld. Hartelijk dank! Volgend seizoen een herhaling? 

http://www.rksv-tob.nl
http://www.tobvoetbal.nl/538/wim-letschert-bokaal-2014/?type=1&from=0
http://www.tobvoetbal.nl/539/afsluiting-seizoen-za4-za5/?type=1&from=0
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Dozijn TOB-teams in zaalvoetbalseizoen 2014-2015! 

TOB heeft bij de KNVB 12 zaalvoetbalteams ingeschreven voor het komende seizoen 2014-2015. 

De nieuwe indelingen van de teams zien er als volgt uit: 

TOB-1 2e Klasse Vijay Koelfat 06-33082443  
TOB-2 2e Klasse Mohamed Aberkane 06-86077114 
TOB-3 3e Klasse Roy Muller 06-43249360 
TOB-4 3e Klasse Zakariah Bakayan 06-11722040  
TOB-5 4e Klasse Rajiv Jawalapersad 06-24730772  
TOB-6 4e Klasse Burhan Suleman 06-41025602  
TOB-7 4e Klasse Ritesh Ramkisoensingh 06-44999046  
TOB-8 5e Klasse Mohamed Jamal 06-24198449 
TOB-9 5e Klasse Eric Reumer 06-21826246 en Sander Luijten 06-19488824 
TOB-10 6e Klasse Dani Ramirez Escudero 06-44645461  
TOB-11 6e Klasse Basile Bompiedi 06-19441081  
TOB-12 6e Klasse Adem Catbas 06-34271306  
 
Zo gauw de competitie-indelingen van de KNVB bekend zijn, worden ze uiteraard op de TOB-site 

bekendgemaakt! Natuurlijk doen alle teams ook mee aan het Bekertoernooi. De eerste wedstrijen 

worden begin september afgewerkt! 

Clublijn TOB voetbal 

In samenwerking met sponsor Banne Sports zijn we bezig geweest om een mooie 

trainingsset samen te stellen. De folder is hier in te zien: folder. In de folder zijn 

alle producten te bekijken die te bestellen zijn. De speciale trainingsset (trui, shirt, 

speciale trainingsbroek) zorgvuldig uitgekozen. Deze is bedoeld om het hele jaar in 

te kunnen trainen. De kleding is te bestellen in de winkel van Banne Sports in 

winkelcentrum Banne Centrum of in de kantine op donderdagavond of zaterdag. 

 
Deze trainingsset is tot en met 1 oktober te koop voor 59,99 in plaats van 69,99! 
  
 

 

http://www.rksv-tob.nl
https://docs.google.com/file/d/0BxVEp9dz3qKLclVwS2xGUk5WczQ/edit?pli=1
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Do you remember? 

De zondag 4 in het seizoen 2005-2006 

 
De Zondag-4 van leider Marco Dekkers in het seizoen 2005-2006! 

Achter van links naar rechts: Eric Jeulink, Frank Sulsters, Tom Jas, John de Ligt, Peter de Mug, 
Sylvester Kortlevers, Jeroen Koen, Ron de Jong en keeper Mike Jas. 
Zittend van links naar rechts: Adri Schouteren, Martijn Schalkwijk, Dennis Koolmoes, Mo Bakali, John 
Benjamins, Björn Buisman en André Glinthuis. 

 

Toegangshek oude Melkweg 

Op de foto het toegangshek tot het oude 

TOB-terrein op de Melkweg in de jaren 

vijftig! Op de achtergrond wordt er hard 

gewerkt aan de bouw van de Coenflat. 

Fietsen en brommers (voor het merendeel 

niet op slot) worden her en der geparkeerd 

omdat er van een echte stalling nog geen 

sprake is.... Aan de vlaggen te zien is er 

waarschijnlijk bezoek uit Dülmen! 

 

http://www.rksv-tob.nl
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Het Verhaal achter de TOB-foto 

Het archief van het 67-jarige TOB herbergt vele honderden danwel duizenden foto's. Maar wat is nu 

het verhaal achter zo'n TOB-foto uit het verre verleden? De derde aflevering in de rubriek 'Het 

verhaal achter de TOB-foto'. 

Bijgaande foto is van 5 april 2003, elf jaar geleden. De Zaterdag-3 speelt zijn kampioenswedstrijd op 

De Melkweg tegen WVHEDW-8. Na 90 minuten staat er 6-1 op het wedstrijdformulier door treffers 

van Marcel Stam, Eric Stam, A-junioor Davy Stam, keeper Stef Rijneker, een eigen doelpunt van 

WVHEDW en René Hanou. Met name de vierde goal is legendarisch: Stef Rijneker en Nico van Kooten 

nemen een 'Cruijff/Olsen-penalty' maar moeten flink improviseren. Het tikkie-breed van Stef is goed, 

Nico mikt op de keeper waarna Stef met een fantastische halve omhaal toch nog doel treft.... 

De eindstand van de competitie in de Zesde Klasse laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 
1. TOB-3 21 20-1-0 61 
2. DIB-2 22 16-1-5 49 
3. Wartburgia-8 22 16-1-5 48 (één punt in mindering) 
4. Buitenveldert-4 22 15-2-5 47 
5. The Victory-2 22 9-3-10 30 
De TOB-doelcijfers na 21 wedstrijden: 141 vóór en 19 tegen! 
Alleen tegen DWV-2 werd met 0-0 gelijkgespeeld. 
De 100e treffer vindt plaats tegen concurrent Wartburgia-8 (6-1). Shirtsponsor Eric Stam van 
Verkeersschool STAM neemt deze ere-goal op 8 maart voor zijn rekening. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staand van links naar rechts: John Hoots, Stef Rijneker, Marcel Stam, René Teijink, Ger Smit, Roy 

Stoekenbroek en Nico van Heusden. 

Zittend van links naar rechts: Davy Stam, Hans Tetteroo, Kees Schanzleh, Edward Peperkamp, René 

Hanou, Nico van Kooten, Manfred Metzger, Ralf van Zelst, René van Dort en Eric Stam. 

http://www.rksv-tob.nl
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Hoe is de meesten vergaan? 

Manfred Metzger (48, bijna 49) is werkzaam als zelfstandige 'zonder poen in de bouw'. Voetbalt nog 

steeds in de veteranen van zijn woonplaats sv Hoofddorp en fluit ook zijn wedstrijdjes aldaar. 

Hans Tetteroo (48) woont in Purmerend en is werkzaam als teamleider Veiligheidszaken op het 

Holland Casino Amsterdam en Zandvoort. Heeft in 2009 een nier afgestaan aan zijn zieke broer Eric 

('Het gaat zeer goed met hem, hij kan alles weer doen zoals vroeger'). Is enkele jaren geleden gestopt 

met voetbal en nu fanatiek mountainbiker. 

Gerrie Smit (44) is getrouwd met Jolanda en heeft twee zonen: Danny en Maikel. Werkt al 15 jaar als 

ambulance-chauffeur. Was in het kampioenselftal een gewaardeerd verdediger.... 

Nico van Kooten (54) is uitvoerder bij een loodgieters- installatie en dakdekkersbedrijf. Speelt nog 

steeds in de zaal bij Vedette/De Remise met o.a. Eric Stam, René Teijink, Gerrie Smit, Davy Stam, Adri 

Götz, Ronald de Busser en René van Dort. Heeft net weer een heupoperatie achter de rug. Stond 

bekend als Laatste Man met ietsjes risico in zijn spel. Jarenlang in TOB-1 gespeeld. 

Eric Stam (48) is na een kort horeca-avontuur sinds 1991 directeur/eigenaar van Verkeersschool 

STAM. Nog steeds woonachtig op de Meteorenweg in Tuindorp Oostzaan en aktief in de Veteranen-1 

van TOB (evenals Edward Peperkamp). Getrouwd met Annemieke van Breemen en vader van Tessa 

en Jeroen.  

Davy Stam (28) is momenteel de wedstrijdsecretaris van TOB. Heeft de laatste jaren 3 

kruisbandoperaties achter de rug. Werkzaam op het Hoofdkwartier van de HEMA aan het IJ op de 

afdeling Servicedesk. 

Roy Stoekenbroek (27) is installatiemonteur en de trotse vader van Jacey. Begin van dit seizoen 

probeerde de snelle rechtsbuiten het nog bij de Zaterdag-2 maar blessureleed noopte hem voortijdig 

af te haken. 

Marcel Stam (56) is zijn leven lang al werkzaam in de horeca. Momenteel wijnvertegenwoordiger bij 

Fourcroy. Erelid van TOB en de huidige Voetbalvoorzitter. Getrouwd met Karin Stalenburg en vader 

van 3 kinderen: Linda, Wendy en Jesper. 

Kees Schanzleh (52) werkt bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam en is getrouwd met de 

Zuidafrikaanse Tamara Wise. Na zijn penningmeesterschap van de TOB-velden verdwenen. 

Woonachtig in de Maanstraat. 

Stef Rijneker (47) woont niet meer in Amsterdam. Verwoed karpervisser. Werkte o.a. bij de Efteling 

(?) en als buschauffeur bij het GVB.. 

René van Dort (51) is werkzaam als chauffeur bij PostNL en eigenaar en instructeur van 

Verkeersschool RST. Getrouwd met Sonja Hanou en vader van Tim. 'Afgelopen weekeinde hadden 

we weer ons jaarlijks uitstapje met een aantal bevriende TOB-ers: o.a. René Hanou, Nico van Kooten, 

Eric, Marcel en René Stam, Adri Götz, Stefan Schiltmeijer, Jan Willem van Vliet, Gerrit Beekman, 

Edward Peperkamp, Jan Passmann en mijn persoontje waren present. Na Maastricht, Den Bosch, 

Breda, Antwerpen etc. was dit keer Düsseldorf de bestemming. Het was gezellig....', 

http://www.rksv-tob.nl
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Raadplaat deel twee 

De Raadplaat in het clubblad van 7 mei 

jl. heeft nogal wat teweeg gebracht! Op 

de vraag wie er op de foto staan, welk 

team het is en uit welk jaar het 'kiekje' 

afkomstig is, kwamen nogal wat 

reacties. Na mailtjes van o.a. Wim 

Letschert, Gerard van Putten en Frits 

van Dijk is dit de 'voorlopige' 

samenstelling van het team: staand van 

links naar rechts Ferdinand de Vries, 

Martin Pappot (later Rappel), Ton van 

Koert, Peter Klos, Jan Nuij en Ben van 

Meeteren. Zittend van links naar rechts 

Frits van Dijk, Wim Letschert, Martin 

Daalmeijer, Peter Steenman, Peter Eype en Gerard van der Poel. 

De foto moet omstreeks 1963 gemaakt zijn maar de leeftijdsverschillen tussen de spelers is nogal 

groot dus waarschijnlijk is het een gelegenheidselftal. De foto is zeker niet gemaakt op het TOB-

terrein. Betreft het een toernooitje of vriendschappelijke wedstrijd op het oude IVV-veld? 

Wie weet definitieve opheldering te verschaffen over bijgaande foto?  

http://www.rksv-tob.nl
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Tennis 
Bestuur | Lid worden | Inschrijven lid | Foto’s | Jeugdtennis | Activiteitenrooster 

                            

Inschrijving clubkampioenschappen geopend 

                        

Nu inschrijven voor de 

clubkampioenschappen !!! 
 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DAMES- EN HEREN ENKEL EN MIX 2014 

Wanneer:   23 tot en met 29 juni 2013 

Inschrijven:   Tot en met 17 juni via arjendouna@gmail.com 

Kosten:  3 euro per persoon per inschrijving 

Verhinderingen:  Maximaal 1, m.u.v. het finale-weekend 

Geef in je mail even aan of je deelneemt aan de dames- of heren enkel of aan de mix. 
Allebei mag natuurlijk ook.  

Wij zien je inschrijving graag zo spoedig mogelijk 
tegemoet, inschrijvingen na 17 juni worden niet 
geaccepteerd. 

Met vriendelijke groet, 

TC  

        

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rksv-tob.nl
http://www.tobtennis.nl/bestuur-en-commissie
http://www.tobtennis.nl/word-lid
http://www.tobtennis.nl/inschrijvingsformulier2013
http://www.tobtennis.nl/tob-in-beeld
http://www.tobtennis.nl/jeugdtennis
http://www.tobtennis.nl/activiteitenrooster2012
mailto:arjendouna@gmail.com
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WIMBLE-TOB TOERNOOI ZONDAG 6 JULI  

 
 
 
Het staat vast al in je agenda: het 4de Wimble-Tob toernooi is op:  
Zondag 6 juli 2014 
Dan wordt het weer heel gezellig op en rond de tennisbanen bij Tob-Tennis!! 
 
Het toernooi staat in het teken van “ Wimbledon”, wat inhoudt dat we jullie graag ( zoveel mogelijk) 
in witte kleding op de tennisbaan zien verschijnen. We beginnen de dag met aardbeien met 
slagroom, vanaf 12 uur gaan we tennissen en om ongeveer 15 uur hebben we een HIGH TEA. 
 
De High Tea is in “ English style”: dames in het lang met hoed en de heren in zomerpak met hoed. 
Vergeet niet het oer-Engelse accessoire voor de onvermijdelijke plensbuien: de paraplu. 
Fantasievolle outfits worden gewaardeerd maar de gezelligheid staat voorop en niets is verplicht!  
Ook kun je in het Tobspin de finale van Wimbledon live op TV zien. 
Kom je niet tennissen maar wil je wel meedoen aan de High Tea dan ben je natuurlijk ook  van harte 
welkom!  Geef dit dan wel even door via de mail of op de intekenlijst. Als bijdrage in de kosten 
vragen we € 10,- p.p. ( incl. de High Tea!) 
 
Je kunt je opgeven vóór 1 juli bij: tobtennis@hotmail.com  
of door je naam te noteren op de intekenlijst in het Tobspin. 
 
Wil je weten hoe het vorig jaar was? Kijk dan op:  
www.tobtennis.nl/foto’s > Wimbetob 
 
Wij zijn nog op zoek naar wat mensen die voor deze dag iets lekkers willen maken. 
Wil je hiermee helpen dan kun je dit doorgeven aan Marianne. 
 
We hope to see you on this special day!  
 
Namens de Wimble-Tob Commissie, 
 
Marianne Lippens 

 
 

 

 

 

 

http://www.rksv-tob.nl
mailto:tobtennis@hotmail.com
http://www.tobtennis.nl/foto's
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Zaterdag 19 juli a.s. zal het op ons tennispark weer bruisen van de gezelligheid. 
 
 Neem gerust een vriendin, buurvrouw of vrouwelijk familielid mee want ons motto is 

 

HOE MEER ZIELEN, HOE MEER VREUGD 
 
Meld je snel aan (maar wel uiterlijk 12 juli) via tobtennis@hotmail.com want dit wil je niet 
missen. 
 

 

WAT MOET JE WETEN ? 

 

Ontvangst  : vanaf 17.00 uur, later mag ook maar dat willen we graag weten ;-) 

Kosten : 15,00 Euro per persoon 

Kledingsvoorschrift : in principe geen, maar tenniskleding is raadzaam 

Eten : wordt voor gezorgd, zelf meegebracht voedsel is niet toegestaan ;-) 

Drank : in ruime mate aanwezig 

Tennissen : ondergeschikt en moet vooral gezellig zijn 

Verder verloop : met al die vrouwen vooral HEEL GEZELLIG ;-) 

Eind van de avond : geen idee, maar het zal tot in de late uurtjes onrustig zijn op het park 

 

 
   

 

 
 
 

http://www.rksv-tob.nl
mailto:tobtennis@hotmail.com
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Voorjaarscompetitie 2014 

 
Via deze link  
http://www.tobtennis.nl/competities/voorjaarscompetitie-2014 
kunnen jullie de eindstand en uitslagen van de Voorjaars Competitie Noordwest 2014 lezen. 
 
De TOB teams hebben een leuke competitie achter de rug en een aantal teams hadden een kans om 
de eerste plaars te bereiken. Volgend voorjaar weer een nieuwe uitdaging 

Vakantiekampen 

Beste TOB jeugd, 

De leukste vakantiekampen op een rijtje! Vinden jullie het geweldig om op kamp te gaan?  

KIDSPROOF heeft in deze zomerkampenspecial de leukste vakantiekampen in Amsterdam en in de 

rest van het land voor je op een rijtje gezet. Kampen voor een paar dagen, een week, op het water, 

sportkampen of op de boerderij! Lees snel verder. En zit de juiste er niet bij? Check dan onze 

categorie vakantiekampen! Laat die vakantie maar komen..... 

 
http://us4.campaign-archive1.com/?u=cca18be247d896b2ff4381743&id=25a1afcf54&e=acf657d486 

Enquête 

Beste TOB tennisleden, 

Het TOB bestuur, wervingscommissie e.a. zijn enthousiast bezig geweest om het tennissen bij TOB 

nog interessanter voor jou en ook voor nieuwe leden te maken en te houden.  Nu zijn wij zeer 

benieuwd wat jullie vinden van de huidige situatie en ontwikkelingen bij TOBtennis.  

 

Vandaar deze bijgesloten enquête. Het invullen van de enquête duurt maar een paar minuten, maar 

is voor het TOB bestuur e.a. van groot belang, dus help TOB door je eigen wensen en ideeën kenbaar 

te maken. Over 2 weken zal ik hier weer een reminder voor uitsturen. 

De enquête is anoniem. ( Als je wilt kan je wel je naam door geven in 1 van de tekstvakken. ) 

Je kunt inloggen met de volgende link:  

https://koerseigen.oskantoor.nl/enquetes/index.php?sid=62883&lang=nl 

 

Namens het bestuur met vriendelijke en sportieve groet, Cock Noordeloos 

Tenniskleding 

Banne sports heeft een schitterende Tennis-sportkleding set voor alle leden van TOB. 

https://docs.google.com/file/d/0B6mox3HY-_WsNThCa0JlcWtXSEU/edit?pli=1 

Vooral voor teams is het verstandig om tijdig de kleding te bestellen, zeker als er nog 

sponsoruitingen op de kleding moet worden gedrukt. Het is voor alle leden handig om bij Banne 

sports in de winkel te passen.  Zij hebben alle maten in voorraad, en twee paskamers om te passen.  

Indien de teams het liever bij TOB willen regelen, dan 

http://www.rksv-tob.nl
http://www.tobtennis.nl/competities/voorjaarscompetitie-2014
http://us4.campaign-archive1.com/?u=cca18be247d896b2ff4381743&id=25a1afcf54&e=acf657d486
https://koerseigen.oskantoor.nl/enquetes/index.php?sid=62883&lang=nl
https://docs.google.com/file/d/0B6mox3HY-_WsNThCa0JlcWtXSEU/edit?pli=1
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 is dat ook mogelijk. Dan moet er, in overleg met Banne sports,  even een pasavond bij TOB in de 

kantine worden georganiseerd. De kleding ziet er erg leuk uit en het zou mooi zijn als we veel TOB 

leden kunnen zien tennissen in deze  outfits. 

Als de kleding voor 1 Mei 2014 wordt besteld, dan kan men nog gebruik maken van een grote korting 

WinkelCentrum Banne Centrum 
Bezaanjachtplein 273 
1034 CR Amsterdam 
Tel: 020-6319411 
e-mail: info@bannesports.nl  
www.bannesports.nl 
 

IVA 

Beste TOB leden (Boven de 18 jaar ), 

Vanwege verscherping van de regels van de Drank- en Horecawet wordt het streng aanbevolen, dat 

er altijd een gastvrouw/gastheer aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) 

heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in de TOB kantine. De KNLTB heeft mede 

gewerkt aan een IVA. 

Hoe werkt deze online IVA?  

Open http://www.tobtennis.nl/iva-drankcertificaat voor uitleg en hoe deze instructie moet worden 

geopend. 

In de instructie staat vervolgens wat een potentiële gastvrouw/gastheer moet weten om 

verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de gastvrouw/gastheer deze informatie tot zich 

heeft genomen wordt zijn kennis getoetst d.m.v. een test van 20 vragen. 

Bij het succesvol afronden van de test kan de gastvrouw/gastheer direct een certificaat uitprinten en 

krijgt hij ikzelf er bovendien nog 1 gemaild.  

We hebben al diverse certificaten ontvangen van TOB leden, maar nog lang niet van allemaal. Voor 

allen, die het nog niet hebben ingevuld, besteed hier even wat tijd aan en help TOB om te voldoen 

aan deze wettelijke maatregel. 

Vriendelijke groet, 

Cock Noordeloos 

  

http://www.rksv-tob.nl
mailto:info@bannesports.nl
http://www.bannesports.nl/
http://www.tobtennis.nl/iva-drankcertificaat


 

 

 

 

Clubblad rksv TOB           www.rksv-tob.nl  14 juni 2014    pagina 23 

Biljart 
 
Gespeelde wedstrijden: 

Lijst              
Seizoen 2014 
wk . 14+             
04-04-2014 
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Bakker, Bob 15 

 
2-0 

   
0-2 2-0 2-0 

 
2-0 2-0 0-2 0-2 1-1 

 
2-0 13 0 13 

Bakker, Paul 31 
  

2-0 
 

2-0 2-0 2-0 
 

0-2 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 
 

2-0 18 0 18 

Booyen, Th. 21 2-0 2-0 
   

0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 
 

2-0 2-0 2-0 
 

20 8 28 

Dijk, G. van 15 
 

2-0 
    

0-2 
 

2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 
  

14 3 17 

Hanou, Harry 42 
                

0 0 0 

Hoof, L. van 27 2-0 
 

2-0 2-0 
  

2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 24 10 34 

Klaassen, A 31 
 

2-0 0-2 2-0 2-0 0-2 
 

0-2 0-2 2-0 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 2-0 14 5 19 

Koolmoes, R 16 
 

2-0 2-0 2-0 
 

2-0 2-0 
 

2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 26 9 35 

Laarhoven, C 24 
 

2-0 2-0 0-2 
 

2-0 2-0 1-1 
  

2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 0-2 16 7 23 

Merlijn, L 15 2-0 2-0 0-2 
  

2-0 2-0 0-2 2-0 
  

2-0 
 

2-0 2-0 2-0 18 0 18 

Opdam, R 15 2-0 
 

0-2 
  

0-2 2-0 0-2 2-0 2-0 
 

0-2 
  

0-2 
 

8 2 10 

Putten, G. 
van 23 2-0 2-0 2-0 

   
1-1 0-2 2-0 

 
2-0 

 
2-0 1-1 2-0 

 
16 8 24 

Roo, Piet de 26 2-0 
 

0-2 2-0 
 

0-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 
 

2-0 2-0 
 

18 4 22 

Spanjaart, 
Paul 15 2-0 

 
2-0 1-1 

 
2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 0-2 

  
2-0 18 7 25 

Tol, Pim van 22 2-0 2-0 
 

2-0 
 

2-0 2-0 
  

2-0 2-0 
  

2-0 
 

2-0 18 4 22 

Vliet , J.W. 
van 38 

   
2-0 

  
2-0 

 
2-0 

  
2-0 2-0 

   
10 2 12 

 
  

http://www.rksv-tob.nl
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STANDEN .Lijst 01 
---03-01--2014. 04-04-2014. Seizoen:     2014   

  Vrijdagavond   week 14 Rooster:   LIBRE seizoen 2014 

 
Car  =  Moy  *  30   Te Spelen   W E D S T R IJ D E N 

   SPELER   MOY CAR Gesp Gew Rem. Verl. Wp HS 

              0       

  Totaal  >>           

1 Bakker Bob 0,50 15 18 6 1 11 13 4 

2 Bakker Paul 1,03 31 20 9 0 11 18 10 

3 Booyen Theo 0,70 21 21 14 0 7 28 6 

4 van Dijk Gerard 0,50 15 17 8 1 8 17 4 

5 Hanou Harry 1,41 42 2 0 0 2 0 6 

6 Hoof, van Louis 0,90 27 24 17 0 7 34 6 

7 Klaassen André 1,04 31 28 9 1 18 19 9 

8 Koolmoes Rinus 0,52 16  23 17 1 5 35 6 

9 Laarhoven Cees 0,81 24 24 11 1 12 23 6 

10 Merlijn Leni 0,50 15 22 9 0 13 18 7 

11 Opdam Ruud 0,50 15 20 5 0 15 10 5 

12 Putten, van Gerard 0,78 23 22 11 2 9 24 7 

13 Roo, de Piet 0,88 26 23 11 0 12 22 6 

14 Spanjaart Paul 0,50 15  24 11 3 10 25 6 

15 Tol. Van Pim 0,73 22 18 11 0 7 22 7 

16 Vliet, van Jan W 1,26 38 14 6 0 8 12 10 
  

http://www.rksv-tob.nl
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STANDEN .Lijst 01 
---03-01--2014. Wdstr.Ldg:  Piet &Cees T O T A A L CAR. 

Vrijdagavond week 14 T O T A A L Rel. S a l d o Progn. 

Car  =  Moy  *  30 Te Spelen     A a n t a l   H.S Moy. Car. Vlgnd. 

SPELER MOY CAR Car Brt Moy % % % Seiz. 

                    

Totaal  >>          

Bakker 0,50 15 207 542 0,38 26,67 76,38 76,7 11 

Bakker 1,03 31 465 486 0,96 32,26 92,89 75,0 29 

Booyen 0,70 21 405 563 0,72 28,57 102,77 91,8 22 

van Dijk 0,50 15 228 366 0,62 26,67 124,59 89,4 19 

Hanou 1,41 42 60 54 1,11 14,29 78,80 71,4 33 

Hoof, van 0,90 27 591 628 0,94 22,22 104,56 91,2 28 

Klaassen 1,04 31 673 711 0,95 29,03 91,01 77,5 28 

Koolmoes 0,52 16  358 581 0,62 37,50 118,50 97,3 18 

Laarhoven 0,81 24 469 541 0,87 25,00 107,03 81,4 26 

Merlijn 0,50 15 255 586 0,44 46,67 87,03 77,3 13 

Opdam 0,50 15 241 624 0,39 33,33 77,24 80,3 12 

Putten, van 0,78 23 429 558 0,77 30,43 98,57 84,8 23 

Roo, de 0,88 26 490 589 0,83 23,08 94,54 81,9 25 

Spanjaart 0,50 15  294 635 0,46 40,00 92,60 81,7 14 

Tol. Van 0,73 22 350 459 0,76 31,82 104,46 88,4 23 

Vliet, van 1,26 38 448 368 1,22 26,32 96,62 84,2 37 
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Adverteerders 
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TOB-shop 

In de TOB-shop zijn nog steeds diverse TOB-

attributen verkrijgbaar. 

- TOB-sjaal € 12,- 

- TOB-autoshirtje € 12,- 

Combinatie sjaal + autoshirtje € 20,-  

- TOB-single  € 2,50 

- TOB-pen € 1,- 

- TOB-sticker € 0,50 

Te bestellen in de voetbalkantine of via dit formulier. 

 

http://www.rksv-tob.nl
http://www.tobvoetbal.nl/2/contact/

