
 
                                      K E R S T   2 0 0 6 
 
 
Dat er licht mag zijn 
 
                                                          Licht in onze ogen 
                                                          dat wij elkaar zullen zien 
                                                          zo goed als nieuw. 
 
Licht in onze harten: 
dat wij ruimte scheppen 
plaats maken voor velen. 
 
                                                         Licht in onze gedachten: 
                                                         dat wij komen tot nadenken 
                                                         en eerlijke besluiten. 
 
Licht in onze huizen: 
dat er vriendschap en 
gastvrijheid zullen heersen. 
 
                                                         Licht in de omgang: 
                                                         dat we te zien zijn, 
                                                         niet verborgen voor elkaar. 
 
Licht op onze wegen: 
dat wij niet dwalen en  
elkaar tot doorhof zijn. 
 
                                                         Licht in alle uithoeken: 
                                                         dat we nergens het kleine 
                                                         vergeten, verdonkeremanen. 
 
Licht op deze plaats, 
om elkaar bij te lichten, 
elkaar toe te schijnen.  
 
               
 
 
 
 

Uitgave nr. 10                                                             18 
december 2006 
 
Verschijning e.v. weekbrief: 
De eerstvolgende uitgave van de weekbrief hopen we te versturen op 
8 januari a.s. 
 
Openingstijden kantine: 
De kantine zal zijn geopend op de zaterdagen 23 + 30 december van 
13.00 tot 17.00 uur 
De bestuursdienst zal worden waargenomen door de aanwezige be-
stuursleden. 
 
Contributie 
Benut de vrije tijd die u de komende weken hebt, om in ieder geval 
de nog te betalen contributie over te maken, zodat u gevrijwaard 
bent van te nemen strafmaatregelen. Vast bedankt. 
 
Train ing 
De B-selectie traint op 2 januari a.s. – daarna beginnen alle 
trainingen weer vanaf maandag 8 januari, 
 
Nieuwjaarsreceptie:: 
Donderdag 11 januari a.s. – inloop vanaf 20.00 uur 
 
Klaverjassen: 
Vrijdag 22 december – 20.00 uur – laatste avond in 2006. Welkom ! 
 
Oud papier en petflesjes: 
Vaste regel: komt u naar de Dijk, brengt u dan s.v.p. uw oud papier 
en petflesjes mee; het spekt de clubkas. Vast bedankt. 
 
Oproep verspreiden wedstrijdposters: 
Sinds enige tijd worden voor elke competitiewedstrijd van het eerste 
elftal wedstrijdposters gemaakt. Weet u een adres bijv. een winkel, 
school, wijkgebouw etc. om deze posters op te hangen? Neem dan 
contact op met Henk van Ameijde op de club. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOOR DE OGEN VAN DE COACH:  (tekst 27.11 j.l.) 
 
De harde realiteit,maar we geven nog niet op! 
 
Vorig seizoen was een topjaar voor TOGR.Zowel het eerste als het 
tweede werd kampioen (ook diverse jeugdelftallen).Hoe anders is het 
dit seizoen. De beide selektie elftallen staan onderaan in hun afdeling. 
Toch word er bij TOGR niet slecht gevoetbald.De harde realiteit is echter 
dat het afmaken van kansen een ZEER groot probleem is. 
Van de 11 wedstrijden heeft het 1e er 4 echt slecht gespeeld.Maar OOK 
7 meer dan behoorlijke wedstrijden, waarbij TOGR recht had op 
minimaal 1 punt maar ook een aantal overwinningen.6 punten uit 7 
goede wedstrijden is natuurlijk veel te mager. 
 
Vorig jaar was top. Alles ging lekker, de sfeer , de resultaten in welke 
volgorde dan ook. 
Dit jaar komen er ook andere facetten aan het licht.Had het er gisteren 
nog over met de trainer van `s Gravendeel,ex hoofdklasse speler Pippy 
Pruymboom, (overigens een oud ploeggenoot van me bij FC Dordrecht). 
De hoofdklasse is een nivo net onder het betaalde voetbal.Iedere speler 
moet alles van zich eisen en geven om op dit nivo je staande te houden. 
Bij TOGR lopen echter meer liefhebbers dan spelers die koste wat het 
kost willen winnen.Uitgezonderd een aantal natuurlijk.OOK dit is de har-
de realiteit. 
Een goede les voor de scouting voor komend jaar! 
 
Alle voorwaarden bij TOG zijn top. Financieel, de trainingskleding en alle 
andere randzaken. Maar de bereidheid om alles voor de sport en de club 
opzij te zetten ontbreekt. 
 
Initiatief om zelf te bellen bij afkeuring, altijd een weerwoord op het 
trainingsveld, acceptatie om het 2e te helpen.. etc het zijn zaken om 
gek van te worden. 
 
Daar zijn wij als technische staf mee aan de gang gegaan, maar de 
conclusie is dat het dit seizoen zeer moeilijk gaat worden.Maar…. we 
geven het NOOIT op. 
 
 
Sec voetbalkwaliteiten hebben we voldoende maar hoofdklasse voetbal 
eist ook o.a: 
fysieke spelers, technisch en snelle mensen (hebben we voldoende), 
spelers met voetbalintelligentie (te weinig), lopende middenvelders en 
scorend vermogen. 
 

Jurgen, Robert en later ook weer Michael v Nerum moeten dat 
fysieke gaan brengen en met het scorend vermogen zijn we keihard 
bezig. Celsius zijn we aan het omturnen tot centrum spits en dat gaat 
met sprongen vooruit. 
  
Het acceptatievermogen naar elkaar toe, de bereidheid…, de sfeer is 
de afgelopen weken enorm verbeterd.Alleen dit kan TOGR brengen 
tot positieve resultaten.Voor de winterstop nog 4 puntjes sprokkelen 
en dan gaan we in Portugal de basis leggen voor een goede 2e 
seizoenshelft. 
 
Doto 2-2 (laatste minuut een terechte overwinning verspeeld) en 
winst tegen MSV en `s Gravendeel geeft TOGR misschien weer het 
vertrouwen terug. Zaterdag een stuntje tegen Rijnsburgse Boys?? 
 
 
Theo de Boon 
 
 
 
BESTAAT GERECHTIGHEID NOG 
verslag TOGR – Rijnsburgse Boys zie elders op de site 
 
TOG verliest terecht van Ter Leede 
verslag TOGR – Ter Leede zie elders op de site 
 
 
 
 
 
 
 
Mutaties ledenbestand: 
Verhuisd:J. Visser n. Oude Heijningsedijk 185, 4794 RE Heijningen, 
0168-850241/06-29326164 
Juiste adres RJ Bestebroer: Barendrecht-Akker 6, verder ongewijzigd 
Nw.: MAT Eier, 16-06-99, Brekelsveld 16, 3085 BB Rtd., 06-
10040522 
Bedankt: E. Ipek, A. Jaggoe (01-05-88) 
 
                    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
        PROGRAMMA Zaterdag 6 januari 2007 
 
In het jaarprogramma van West II was zaterdag 6 januari ingepland 
als een vrije zaterdag. Men heeft toch besloten een inhaalprogramma 
vast te stellen. Op dit moment is dat voor TOGR onderstaand genoemde 
wedstrijd. Mocht er nog meer bij komen zullen wij alle betrokkenen 
tijdig inlichten. 
77388  TOGR 3-BARENDRECHT 17   12.00 uur. 
  Scheidsr.J.Bezemer. 
  Afschr.bij B.Geerts 06-20547397. 
  b.bedeaux-m.vd.donker-a.geerts-j.heemskerk-g.blok- 
  m.hoornweg-k.luijsterburg-a.martens-j.vd.meer 

o.de moor-j.vd.oord-p.penders-a.sterk-a.theissen- 
p.engering-c.de moor-e.buys. 

 
  
PROGRAMMA ZAAL VOOR 3 DATA: 
 

MAANDAG 8/1 3773 MSV71 3-TOGR 1  19.00uur Sporth. 
Weth.Smithal,Westeinde 96, Maassluis. 
GEEN SCHEIDSRECHTER. 
a.dardou-m.boukala-a.elbadaoui-h.bouallach-h.el 

mahi 
p.sobhie en s.lahsaini zijn geschorst. 

 
3842 DOSTI  6-TOGR 3  19.00 uur Sportcentrum 

West 
aan de Spaanseweg in Rotterdam. 
a.daane-p.laeyendecker-j.stehouwer-

p.klapwijkr.baars. 
 
152681 DRENKWAARD 3-TOGR 5  20.00 uur Sporth. 
Drenkwaard, Molendijk 21 in Zuidland. 
GEEN SCHEIDSRECHTER. 
r.bhageloe-a.jarmohamed-f.chaabani-a.ditta-

j.nelstein- 
r.jarmohamed-p.bloemhof 

 
 
 

 
   WOENSDAG 10/1 3799 TOGR 2-SMITSHOEK 2  22.00 uur Sporthal 
   Wielewaal.  GEEN SCHEIDSRECHTER. 
   m.floret-j.thoonsen-r.vd.linden-j.vd.bergh-
e.kruis- 
   s.ramos-r.lorenzo sanchez 
 
   3701 TOGR 4-VOORNE 6  21.00 uur Sporthal 
   Wielwaal.  GEEN SCHEIDSRECHTER. 
   GEBRUIKELIJKE OPSTELLING. 
 DONDERDAG 11/1     128579 DEHMUSSCHEN H1-TOGR H1  19.00 
uur 
   Wielewaal. TOGR MOET VOOR LEIDING ZORGEN 
  
 


