
 Uitgave 00                                                                              31  
 
juli 2006 
 
Diensten voor zaterdag 5 + 12 augustus a.s.: 
 
Bestuur:            aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine:      volgens rooster 
 
KANTINE GEOPEND VANAF 09.15 UUR: 
 
Van het  bestuur: 
 
Als we vooruit blikken op een nieuw seizoen, kunnen we er niet omheen dat het 
anders zal zijn. Het plotseling overlijden van onze verzorger Henk Sanders heeft 
diepe indruk gemaakt en zal zijn sporen nalaten binnen de club. 
Inmiddels hebben wij overeenstemming weten te bereiken met Ab van der Burg 
uit Strijen, die m.i.v. het nieuwe seizoen de taken van verzorger op zich zal gaan 
nemen. In een van de volgende weekbrieven zullen wij hem nader voorstellen. 
 
Binnenkort gaan we weer van start en het belooft sportief gezien weer een 
spannend jaar te worden met de terugkeer van ons vlaggenschip naar de 
hoofdklasse. Vele mooie wedstrijden staan ons weer te wachten en wij zijn 
benieuwd hoe onze selectie uit de zomerstop komt. 
 
Vorig seizoen hebben onze shirtsponsors (Amanos Projektbureau en C. Olsthoorn 
Transport) al aangegeven om te stoppen per eind vorig sei-zoen. Alsnog spreken 
wij natuurlijk onze dank uit voor de twee jaar dat zij 
ons shirt hebben gesierd en onze club financieel ondersteund hebben. 
 
Inmiddels hebben wij gelukkig weer nieuwe sponsoren gevonden, t.w. Van 
Hamburg Materieel Verhuur B.V. in Oude Tonge en Leo Ringelberg Touringcars 
te Hoogvliet. 
Van Hamburg zal als shirtsponsor (achterzijde) gaan optreden en wij zijn Niels 
van Hamburg bijzonder erkentelijk voor de toegezegde steun. 
Leo Ringelberg Touringcars gaat op grotere schaal de club sponsoren en ook Leo 
Ringelberg willen wij op deze manier alvast bedanken voor de support. Later 
willen wij deze bedrijven nader bij U introduceren. 
Het bestuur is nog op zoek nog een sponsor voor de voorzijde van het shirt (Iets 
voor u of voor het bedrijf waar u bij werkt ? Nadere in-lichtingen bij 
ondergetekende). 
Ons eerste is door Sportshop Chabot en Erima het komend seizoen weer in 
nieuwe wedstrijdkleding gestoken, zodat we er weer keurig bij-lopen. 
 
De jeugd gaat ook weer met veel enthousiasme van start en de ver-wachtingen na 
vorig seizoen zijn natuurlijk hooggespannen. Na een jaar met zoveel 

kampioenschappen, zullen we hopelijk ook dit  seizoen weer volop van de 
aanwezige talenten in de jeugd kunnen genieten. 
Al met al kijken we uit naar een nieuw seizoen waarin wij alle trainers, leiders, 
spelers veel succes, maar vooral plezier toewensen. 
Ook onze talrijke vrijwilligers wensen wij een prettig seizoen, bedanken hen 
alvast voor hun inzet en laten we er gezamenlijk iets moois van maken. 
 
Ad van der Poort – voorzitter 
 
 
Lief en leed: 
 
Tegen het eind van vorige competitie raakte Paul Penders dusdanig ge-
blesseerd dat hij maandenlang zal zijn uitgeschakeld, Wij wensen hem een 
goede en snelle genezing toe. 
 
Verschijning weekbrief: 
 
Evenals vorig seizoen verschijnt de weekbrief met o.a. vermelding van de te 
spelen (oefen-, beker- en) competitiewedstrijden elke 14 dagen. 
In de maand augustus zal de verschijning  ietwat onregelmatig kunnen zijn. 
De e.v. uitgave is voorzien voor maandag 14 augustus a.s. Eventuele 
graag tijdig inleveren bij de redactie. 
 
 
Training van niet geselecteerde senioren 
Deze training begint weer op ons complex op woensdag 16 augustus a.s. 
aanvang 20.30 uur. Met elkaar zal er gewoekerd moet worden met de 
beschikbare ruimte op veld 2, gezien het grote aantal nieuwe senioren. 
 
Inzameling oud papier: 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw oud papier (weer) mee te brengen als u nu weer 
regelmatig naar de Dijk komt. De container wacht geduldig. 
 
Inzameling PET flesjes: 
Wilt u svp de leeggedronken PET flesjes deponeren in de oranje contai-ners, dus 
n i e t in de vuilnisbakken. Het brengt geld op voor de jeugd. 
 
Parkeren: 
Uw bestuur is nog steeds bezig een oplossing te zoeken voor het par-
keerprobleem (gebrek aan ruimte dus). U heeft inmiddels vastgesteld dat de 
bomen rondom veld 2 zijn verwijderd. Wellicht wordt hier een oplos-sing 
gecreerd. 
In ieder geval staat vast dat op het bestaande parkeerterrein parkeervak-ken 
worden gemaakt en u wordt opgeroepen uw auto strikt binnen de lijnen te 
plaatsen. Wij komen op deze zaak z.s.m. terug. 



 
Klaverjassen: 
De eerstvolgende klaverjasavond is vastgesteld voor vrijdag 1 september a.s. Het 
volledige programma voor het komende seizoen wordt een dezer weken 
gepubliceerd, zodat u de data kunt vastleggen. 
 
Club-ondersteuning: 
Wij zoeken nog nieuwe reclamebordhouders/balsponsors voor de thuis-
wedstrijden van het eerste/busponsors voor de uitwedstrijden van het eerste 
etc.Zoekt u ook mee en steunt u op zo’n manier uw club ?! 
Melden bij Ad van der Poort/Frans de Vos 
 
Mutaties ledenbestand: 
 
Nieuwe leden: 
S. Bourdime, 23.11.93, Poelenburg 18, 3085 KT Rtd. 
N. Niguse, 24.11.96, Glanerveld 40, 3085 RL Rtd., .06-22813855 
F. Hammaoui, 24.12.86, Heenvlietstr.29b, 3081 SN Rtd., tfn.06-14161832 ZAAL 
B.D. Ahenknan, 02.01.95, Fr.Bekkerstr.88c, 3082 TW Rtd., tfn 06-51875722 
I. Aoussar, 11.04.93, Stellendamstr.53, 3086 ZE Rtd., tfn.4814459 
B. Isiksoy, 10.12.99, Utenhagestr.217, 3083 VR Rtd.,tfn.06-54911554 
M. Isiksoy, 13.09.96, d i t o  
J.R. Kenswiel, 25.05.76, Homerusstr.868, 3076 LW Rtd., tfn.06-41979282 
J. Ramjiawan, 24.03.93, Hontenissestr.74, 3086 KG Rtd.,tfn.4100635 
Y. Jebbar, 15.04.92, Hontenissestr.41, 3086 KB Rtd.,tfn.06-41822866 
K. Oulkady, 30.11.85, Brielselaan 368, 3081 LW Rtd., ZAAL 
L.E. Schunlau, 14.08.87, Poelenburg 58, 3085 KT Rtd. 
S.L. Reigman, 03.02.87, Oranjeboomstr.114b, 3071 BE Rtd.,4842816 
S. Doerga, 29.01.92, Geertruidenbergstr.91, 3086 WG Rtd. 
Z. Saidi, 08.02.86, Brielselaan 106b, 3081 LE Rtd.,tfn.06-22394915 
ZAAL 
A.Trinidad, 28.06.97, Dordtselaan 161a, 3081 BM Rtd.,tf.06-41151395 
B.L. Cairo, 10.07.67, Rietzangerstr.22, 2496 MK Den Haag, tfn.06-52482807 
TRAINER 
B. Kooyman, 10.12.87, Stougjesdijk 76, 3273 LN Westmaas, tfn.0186-576654 
R.J. Bestebroer, 18.08.78, Akker 6, 2994 BA Barendrecht, 0186-655230 
J.A. Faerber, 10.06.76, Sinaasappelstr.92, 2564 ES Den Haag, tfn.06-14950845 
M. van der Hor, 02.10.79, Neptunusstr.42b, 3204 XL Spijkenisse 
D. Tika, 01.09.91, Slotboomstr. 7b, 3082 GL Rtd., .06-30403406 
R. Koremans, 23.04.85, Kerkstr.2, 3331XL Zwijndrecht, tf.06-48410042 
C, Koremans, 23.04.85, dito. tfn.06-28436215 
J. Lima da Costa, 02.03.89, Huismanstr.61, 3082 HJ Rtd., tf.4292517 
M.W. Paffen, 26.05.92, Maldenburg 41, 3085 KG Rtd., tfn.06-26718270 
M. Zegelaar, 19.11.67, Kwartslaan 67, 3162 RD Rhoon, tf.010-2033401 
 
 

T. Vat, 21.12.65, Oranjestr.32, 2991 CL Barendrecht tfn.06-53382416 
F. Slump, 01.11.78, v. Bronkhorstvliet 23, 2992 WJ Barendrecht, tf.0180-647160 
P. Slieker, 06.02.72, Heinlantstr.26, 3073 PG Rtd.,tfn.06-53353120 
E.R.S. Siegers, 21.07.66, Boeier 108, 2991 KG Barendrecht, tfn.06-22920632 
S. Limburg, 28.01.63, Dorpsstr.35, 2995 XD Heerjansdam, tfn.06-53346888 
D.J. Kuiper, 28.12.72, Nassaustr.23, 2983 RA Ridderkerk, tfn.06-18882478 
F. Kreuk, 28.06.66, Avenue Carnisse 232, 2993 MK Barendrecht, tf.06-53703074 
R.A. Kerskes, 04.02.60, Mozartstr.234, 2992 RJ Barendrecht, tfn.0180-620375 
P.A. Huijgen, 26.07.66, Klipper 39, 2991 KK Barendrecht, tfn. 06-42159763 
H. Horden, 15.07.78, Lavendelhof 78, 2991 HK Barendrecht, tfn.0180-618056 
M. Hartwig, 17.12.75, Braamwede 41, 2993 TE Barendrecht, tfn.06-53482488 
A.G. de Graaf, 09.11.62, Bark 45, 2991 JA Barendrecht,tf.0180-428074 
M. Frings, 07-02-70, Polkastr.24,2992 GV Barendrecht, tf.0180-626567 
R. Brugman,26.09.66,Noldijk 136,2991 VI Barendrecht ,tf.078-6773065 
M.W. Ardon, 12.10.68, Rietgors 40, 2991 MS Barendrecht, tfn. 0180-629212 
B. Markesteijn, 07.06.72, Cantatelaan 11, 2992 GM Barendrecht, tfn. 0180-
620288 
G.S. Capobianco, 20.10.91, Dokstr.24, 3082 RK Rtd.,tf.06-10855435 
E.M. Ruiz, 24.10.94, Vestastr.20a, 3089 RM Rtd. 
R. Goossens, 26.07.90, Fijnaartpad 21, 3086 WC Rtd,tf.06-12650080 
O. Cicilson, 18.11.81, Louis Pregerkade 396, 3071 AZ Rtm. 
R.S. Nieuwenhuizen, 27.05.86, Sluismeesterstr.11, 3077 GZ Rtd., tf.010-
4830869 
F. Bajraktari, 04.11.93, Hillevliet 48, 3074 KB Rtd., tf.010-4851002 
M.J. Brouwer, 26.11.83, Barnsteenhof 82, 3162 RC Rhoon, tfn. 06-31453616, 
ZAAL 
A Marbah, 16.08.85, Transvaalstr.4a, 3072PT  Rtd.,tf.06-12248837 
N.T. Mengistu, 13.01.84, Valkenstr.15, 3011 VR Rtd. 
A .El Mourabit, 02.08.92, Halsterenstr.25, 3086 NA Rtd., tf.06-43033828 
B. Hammadoui, 22.03.95, Slinge 524, 3086 EV Rtd., tfn.06-43789887 
B.K. Kiamenga Manga, 25.12.93, Oldegaarde 536d, 3086 AD Rtd., tfn.06-
22330923 
A.H.B. v.d.Burg, 16.09.51, Irenestr.70, 3291 BK Strijen, tfn.078-6742985 
VERZORGER 
J. Winkelhof, 30.12.90, Buntgras 133, 3206 SC Spijkenisse, tfn 0181-632602 
Z. Belquacemi, 25.01.96, Yersekestr. 134, 3086 SJ Rtd. 
X.D. Akinrinbola,17.12.99, Zuidhoek 209d, 3082 PH Rtd.,tf.06-28037603 
R.V. Babel, 02.01.85, Prinsendijk 20, 3079 TG Rtd.,tf.06-14603214 
 
Verhuisd: 
J.Seintje n.:Emelenkamp 23, 3085 SL Rtd 
R.G. Denswil n.  Boerschaplaan 172, 3034  ZD Rtd. 
A.A. Lauwers n.  Heer Nicolaesstraat 61, 3073 ZJ Rtm. 
A. Garcia Mendes n. Naalwijkstr.20, 3061 PG Rtd. 
A.J. Ravensbergen n.: Ewout v.d. Dussenlaan 7, 2273 HP Voorschoten 
H. Guldu n. Clemensstr.13, 3082 CA Rtd., tfn.06-43120873 



 
Afgevoerd als donateur: 
 
C. van Empel, D. Los, N. Stam, J.C. van der Wiel 
 
Bedankt als donateur: 
 
R.L.Guijs, J. Daams 
 
Nieuwe donateurs: 
 
J.H.W. Oostendorp, v.d. Sluysstr. 304, 3033 SR Rotterdam 
Mevr. C. Waterreus-Smaal, Tol 7, 4791 BL Klundert, tf. 0168-402839 
 
J. v.d. Berg gaat uitsluitend zaalvoetballen 
 
BESTE CLUBGENOTEN VAN TOGR. 
 Zaterdag 3 juni was er een vriendentournooi bij togr. Het weer was 
 goed, de stemming zat er goed in en het werd afgesloten met een 
 fantastische barbecue. Maar dan toch weer zo’n domper!!! 
 Het shirt van Bob Mulder, het nieuwe nederlands elftal shirt, kleur 
 wit, met een diagonale rood wit blauw vlag was uit zijn tas  
 verdwenen. Hoe kan dat? Is er misschien iemand bij wie dit shirt 
 per abuis in zijn tas is geraakt.? Breng het shirt bij Bob terug, 
 Hij heeft er hard voor moeten sparen. 
  U kunt het shirt ook terug brengen in de commissiekamer bij 
 Dhr.v.Zelst. Bob speelt in C. Een zwaar teleurgestelde moeder. 
  
     MARIAN MULDER. 
                  
 PROGRAMMA’S. 
 In verband met de toestand van de velden(of anderszins) kunnen 
 zich wijzigingen voordoen in de geplande wedstrijden. 
 
    PROGRAMMA ZATERDAG 5 AUGUSTUS. 
 
 VRSCH  TOGR – XERXESDZB.    14.30 uur. 
  Opstelling na de training van donderdag 3 augustus. 
  Leiding:T.de Boon- Verz.A.vd.Burg-  
  Scheidsr.JCM.de Haan.  Ass.scheidsr.F.Volckmann 
 
    PROGRAMMA DINSDAG 8 AUGUSTUS. 
 
 VRSCH.  SVVSMC-TOGR  19.30 u.Sportp.Harga in Schiedam. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van maandag 7/8 
  Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg-Ass.sch.F.Volckmann. 

  
 VRSCH.  TOGR 2-SPIJKENISSE 2  19.30 u.  RESERVE TENUE 
  Opstelling na de training van maandag 7/8 
  Leiding:B.Cairo- Verz.A.Rook- Scheidsr.:J.Bezemer. 
  Ass,scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
    PROGRAMMA DONDERDAG 10 AUGUSTUS. 
 
 VRSCH  VOORNE –TOGR  19.00 u. Deze wedstrijd wordt 
  gespeeld op het terrein van Rozenburg ad.Vinkseweg. 
  Opstelling, vertrek enz.na de wedstrijd van dinsdag 8/8 
  Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg- Scheidsr.:PJ.Burger 
  Of C.Brouwer. Ass,scheidsr.F.Volckmann 
  PROGRAMMA ZATERDAG 12 AUGUSTUS. 
  
 VRSCH NEPTUNUS-TOGR  14.30 u. Deze wedstrijd wordt 
  gespeeld op het terrein van Rozenburg ad.Vinkseweg. 
  Opstelling, vertrek enz.na de wedstrijd van donderdag 10/8 
  Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg. Scheidsr.:C.Brouwer 
  Of PJ.Burger.  Ass.scheidsr.F.Volckmann. 
 
 VRSCH HEERJANSDAM 2-TOGR 2  14.30 u. ad.Molenwei. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van donderdag 10?8. 
  Leiding:B.Cairo-Verz.A.Rook-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
  PROGRAMMA DINSDAG 15 AUGUSTUS. 
 
 12029 BEKERWEDSTR.TOGR-DRL  19.00 uur. 
  Opstelling na de training van maandag 14/8 
  Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg-Scheidsr.SB.den Haan. 
  Ass.scheidsr.F.Volckmann. 
 
  PROGRAMMA DONDERDAG 17 AUGUSTUS. 
 
 VSCH. NSVV 2-TOGR 2  19.30 u.Wilhelminastr.Numansdorp. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van dinsdag 15/8 
  Leiding:B.Cairo-Verz.A.Rook-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
  INDELING BEKERPOULES. 
 
  TOGR-DRL-POORTUGAAL EN RVVH. 
  TOGR 2-CAPELLE2-RVVH2-SPORTLUST46/2 
 
  Omdat er nogal wat vraagtekens zijn omtrent de 
  wedstrijden hierna verwijzen wij U naar de volgende 
  weekbrief die verschijnt op maandag 14 augustus. 



   
 
Van het jeugdbestuur : 
 
De meeste van jullie zijn waarschijnlijk nog op vakantie of net terug en 
daar is alweer de eerste weekbrief van dit seizoen. 
Gelukkig maar het voetballen begint alweer bijna.  
Wat zullen jullie je best moeten doen om de prestaties van vorig jaar te 
overtreffen, bijna alle teams kampioen met als klapper nog eens de 
dubbel voor de D1. Nee het zal geen gemakkelijke opgave zijn om dit 
te verbeteren.  
Voor het komende seizoen hebben we de volgende teams ingeschreven 
:  
2 A-teams, 2 C-teams, 1 D-team en 2 E-teams. Zoals het er nu naar 
uitziet zal er vrij snel ook een F-team ingeschreven kunnen worden. We 
hopen dat dit lukt.  
De indeling van de teams zal op de eerste trainingen door de trainers 
gemaakt worden, zodat bij de wedstrijden ook de namen van de spelers 
vermeld worden. 
 
Op het moment van het maken van de weekbrief was er net een stukje 
in de krant geschreven over de toestanden van de velden in Rotterdam, 
het moet snel gaan regenen anders mogen we niet eens gaan 
voetballen. Gelukkig hebben wij bij TOGR een kunstgrasveld zodat wij 
in ieder geval al lekker kunnen beginnen met trainen. 
De eerste trainingen voor de jeugd beginnen op maandag 21 augustus. 
De A- en de C-groep trainen op maandag en woensdag, de D- en de E-
groep op dinsdag en donderdag. 
Ook wordt dit seizoen de keeperstraining gegeven door Bert Winkelhof.  
Tijden e.d. volgen in de komende weekbrief. 
 
I.v.m. het bekerprogramma voor de jeugd op 19 augustus wordt er 
eenmalig door alle jeugd op woensdag 16 augustus getraind. De tijden 
zijn als volgt: 
D en E pupillen van 18.00 tot 19.00 
C  junioren van 18.30 tot 20.00 
A junioren van 19.00 tot I 20.30 
Er wordt getraind op het kunstgrasveld en per groep is er een half veld 
beschikbaar. 
 
Er bestaat bij meerdere mensen onduidelijkheid over het gebruik van 
autostoeltjes voor kinderen vandaar even het volgende : 
 
 

Regels autozitjes en stoelverhogingen  
 
Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving ten aanzien van 
autozitjes voor kinderen. 
Er zijn enkele uitzonderingen op de nieuwe regels. Voor logees e.d. 
kan niet altijd een kinderzitje of stoelverhoging aanwezig zijn, zo weet 
de wetgever. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand 
(dus niet op een vakantiereis) volstaat gebruik van de gordel op de 
achterzitplaatsen voor kinderen vanaf drie jaar (maar niet de eigen 
kinderen). Als er meer passagiers zijn dan gordels, dan mogen 
kinderen groter dan 1,35 meter en volwassenen zonder gordel op de 
achterbank zitten, zolang de aanwezige gordels maar door anderen 
worden gebruikt. Dit geldt tot 1 mei 2008. Daarna mag in auto’s die 
op alle zitplaatsen gordels hebben, niemand zonder gordel worden 
vervoerd. 
Als er op de achterbank van de auto al twee kinderzitjes in gebruik 
zijn, is er vaak geen plaats meer voor een derde. In dat geval mag een 
kind op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken. Zijn er op de 
achterbank geen gordels aanwezig dan kan er geen autostoeltje 
worden vastgemaakt en mogen kinderen jonger dan drie jaar er niet 
vervoerd worden. In dat geval mogen kinderen vanaf drie jaar en 
volwassenen los op de achterbank zitten. 
 
Teamfoto’s 
 
Wij willen aan het begin van het nieuwe seizoen van alle teams zo snel 
mogelijk een teamfoto maken om weer in de kantine te kunnen 
ophangen. Wij zullen in overleg met de leiders/trainers een datum 
vaststellen om deze foto’s te maken. 
 
We hopen dat jullie net zoveel zin hebben in het nieuwe seizoen als wij 
dat hebben. En hoor je van iemand dat die nog niet voetbalt geef dan 
even door dat er bij ons nog plek is. 
 
Jongens allemaal een gezellig en sportief seizoen gewenst !! 
 
 
 
 
 
 
 


