
 
Uitgave nr.19                                                                           1 mei 2007 
 
Diensten voor zaterdag 5 mei a.s.: (KANTINE OPEN 09.00 u.) 
 
Bestuur:           v.m. JC Roukema  -  n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine:     volgens rooster 
Buiten:             heren van der Leeuw, Lubomirov 
Poort-/orde-     heren Karreman, Klip, Verschoor, van der Ent, Streefkerk 
dienst:              Bout, Huyser, Toornvliet 
Balsponsor:     Burger Ferry Agencies B.V., Poortugaal 
Weeksponsor: Collens Assurantie Advies, Spijkenisse 
 
Diensten voor zaterdag 12 mei a.s.: (KANTINE OPEN 08.15 u.) 
 
Bestuur:          v.m. HD van Ameijde – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine:    volgens rooster 
 
Interclubtoernooi/seizoensafsluiting: 
 
Bij voldoende aanmelding hopen we het interclubtoernooi te houden op 
zaterdag 26 mei a.s. – aanvang 13.00 uur einde circa 16.30 uur. Deel-
name staat open voor alle spelers vanaf 1 tmt. C-jeugd, alsmede dona-
teurs, sponsors, trainers/leiders, zaalspelers, bestuurs- en kaderleden. 
Inschrijving kan achter de bar gebeuren of via leiding van de teams. 
Aansluitend kunt u tegen betaling van Euro 10,00 meedoen aan de Bar-
becue. Vanzelfsprekend moet de keuken rekening met het aantal perso-
nen, dus een snelle opgave is dringend gewenst. 
Tevens zal aan het eind van middag afscheid kunnen worden genomen 
van diegenen, die de club gaan verlaten. Er wordt op u/jullie gerekend ! 
 
Klaverjassen 
 
Vrijdagavond 11 mei 2007 is het alweer de laatste klaverjasavond van 
het seizoen. Naast klaverjassen zal er deze avond ook de prijsuitreiking 
plaatsvinden van het seizoen 2006/2007. Veel genomineerden in diverse 
categorieen – komt allen: er is plaats genoeg – aanvang 20.00 uur 
 
Mutaties ledenbestand: 

 
Verhuisd: 
C.M. Grant n.: Hoofdweg 522, 3067 GK Rtd., tfn.ongewijzigd 
S.Limburg n.: Molenweg 39, 2995 BK Heerjansdam, tfn ongewijzigd 
 
Van het bestuur: 
 
Overschrijvingen 
 
Indien er spelers overschrijving willen naar een andere vereniging kan 
dit alleen op dinsdag en donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Eventuele schulden (contributie, bar en/of boetes) dienen contant te 
worden voldaan en door de club verstrekte kleding moet worden 
ingeleverd, anders kan overschrijving worden geweigerd. 
 
Contributies en donaties:  (tarieven seizoen 2007/2008) 
 
Inschrijfkosten         Euro 10,00 (eenmalig) 
Senioren veld  ‘         145,00 
Senioren zaal  ‘        145,00 
Senioren combi ‘        245,00 
A-jeugd  ‘        120,00 
B-jeugd  ‘        100,00 
C-jeugd  ‘          90,00 
D-jeugd  ‘          85,00 
E-jeugd  ‘          85,00 
F-jeugd  ‘         60,00 
Donatie  ‘         40,00 (incl.weekbrief + toegang thuis) 
Donatie rustend lid ‘         65,00 (idem + stemrecht)   
 
Bij aanmelden als lid: 
Inschrijfkosten:             Euro 10,00 (eenmalig) 
Tot en met december:  volledige contributie + inschrijfkosten 
Vanaf januari tmt.mei:  50% + vaste kosten KNVB ad Euro 25,00 * 
(met een maximum van het totale jaarbedrag) 
 
BIJ ALLE AANMELDINGEN GELDT DAT ALLE KOSTEN DIREKT 
PER KAS BETAALD MOETEN WORDEN 
 



TOGR  - ASWH  1 - 2  
Ongeslagen reeks doorbroken door ASWH. : zie elders op de site 
 
TOGR verliest opnieuw:   zie elders op de site 
 
Vanuit de keuken: 
 
Het eind van het voetbalseizoen nadert; wellicht een idee om met uw 
elftal het seizoen af te sluiten met een lekkere BBQ. Informeer naar de 
vele mogelijkheden bij Jasper Visser die te vinden is in de keuken bij 
TOGR. 
 
Oud papier en petflesjes: 
 
Als u toch naar de club komt, wilt u dan bovenstaande meebrengen naar  
de Dijk (kan ook straks in het gesloten seizoen, want het hek is toch open 
overdag en de containers worden regelmatig leeggehaald). 
 
Verschijning weekbrief: 
 
Het voetbalseizoen loopt zo langzamerhand naar het eind. Dat betekent 
dat de weekbrief ook onregelmatiger zal verschijnen. 
Voor eventuele dringende berichten verwijzen wij u naar de site van 
TOGR of het publicatiebord in de kantine. 
 
 
SPELERSPASSEN. 
 
Zoals bekend moeten er nieuwe spelerspassen aangemaakt worden 
middels nieuwe pasfoto’s. Onderstaand genoemde leden hebben nog 
steeds geen foto ingeleverd en zijn derhalve niet speelgerechtigd. 
3e elftal m.vd.donker-5e elftal s.saidi-a elftal j.lima da costa- 
n.vd.pol-ZAAL: r.bhageloe-m.floret-j,.thoonsen- E team: 
dr.ruimwijk-j.seintje-Anderszins:d.v.hoorn-a.verrijp en h.verrijp 
 
VERGADERING AANVOERDERS ZAALTEAMS. 
 
U heeft inmiddels een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Wij dringen 
er ook vanaf deze plaats op aan beslist aanwezig te zijn. 

 
 
 PROGRAMMA ZATERDAG 5 MEI. 

1177 TOGR-KATWIJK  14.30 uur. 
Opstelling na de training van donderdag 3 mei. 
Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg-Scheidsr.HJ.Westland. 
Ass.scheidsr.J.Blok en J.Havik. 

 
 77292 TRANSVALIAZW5-TOGR 3  11.00 u.Charl.Lagedijk 761. 
  Vertrek om 10.00 u. Afschr.bij b.geerts 06-20547397 
  b.bedeaux-m.vd.donker-a.geerts-j.heemskerk-m.hoornweg- 
  k.luijsterburg-a.martens-j.vd.meer-j.vd.oord-a.sterk-g.blok- 
  a.theissen-p.engering-c.de moor-e.buys. 
 
 56804 CAPELLE 9-TOGR 5  14.30 u.PC.Boutensingel. 
  Vertrek om 13.00 U.Afschr.,bij h.erkens 010-4792958. 
  r.balradj-h.degeling-h.erkens-m.korkmazyurek-r.kraak- 
  l.luhrman-j.molendijk-m.ooms-p.peet-t.rook-a.rook-r.rook- 
  r.snijders-p.vd.spek-k.taskin-b.borges dias. 
 
  PROGRAMMA VOOR DINSDAG 8 MEI??????? 
  Op dinsdag 1 mei heeft het 1e elftal de bekerwedstrijd in de 
  kwartfinale bij Lisse gespeeld. Als deze wedstrijd gewonnen 
  is staat op dit moment een uitwedstrijd op het programma 
  tegen DHC in Delft. Of dit allemaal wel door zal gaan hangt 
  van diverse factoren af. Wij verwijzen U naar de dagbladpers 
  of informatie vanuit het clubgebouw. 
   
  PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 12 MEI. 

1193 RIJNSB.BOYS-TOGR 14.30 
u.Noordwijkerweg,Rijnsburg. 
Opstelling, vertrek enz.na de training van donderdag 10/5 

  Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg- Scheidsr.:WH.Schnetkamp- 
  Ass.scheidsr.:HWP.Jongbloed en G.Marees. 
 
36017  SHO 10-TOGR 4  13.15 u.Langeweg, Oud Beijerland. 
  Vertrek om  12.00 uur.GEBRUIKELIJKE OPSTELLING. 
 
  PROGRAMMA WOENSDAG 16 MEI. 
 
145510  VLOTBRUG 8-TOGR 4  19.30 u.Schelpenpad.Hvoetsluis. 
  Vertrek om  18.30 U. GEBRUIKELIJKE OPSTELLING. 

 



   Van het jeugdbestuur 
 
Op 1e Paasdag werd Ferry Goossens, vader van Raoul en Werner en 
leider van E2 met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig 
heeft  hij na een week het ziekenhuis weer verlaten en omdat het 
goed met hem ging, hoefde hij niet naar een revalidatiecentrum, 
maar mocht naar huis. Voorlopig krijgt hij alle soorten therapie. 
Zaterdag was hij al op het voetbalveld om naar “zijn” team te kijken. 
Ook de trainingen wil hij zoveel mogelijk bezoeken. 
Ferry we wensen je een spoedig herstel toe en vinden het fijn dat je 
in staat bent om te komen kijken. 
 
Kampioen 
Op zaterdag 21 april is ons F1 kampioen geworden. Het jeugdbe-
stuur feliciteert de spelers,leiders en trainers met dit kampioen-
schap 
 
Pupil van de week: 
De pupil van de week zaterdag 5 mei voor de wedstrijd T.O.G.R.1 tegen 
Katwijk 1 is onze  speler Jesse Swagemakers. Hij moet zich om 13.15 
u.melden bij een van de jeugdbestuursleden, die hem naar de kleedkamer 
zal brengen.  

Woensdag 2 mei 2007 
 
Wedstrijd nr 144182: Barendrecht. C4 tegen T.O.G.R. C2  
Aanvang: 19.00 u. Vertrek: 18.00 u. Dierensteinweg 6 te Barendrecht 
C groep: 
Leiding Dennis van Hoorn (06-22522484) Brian Sien (06-53716600) 
Romano Blaaker (06-11146817) 
 

Zaterdag 5 mei 2007(vriendschappelijk) 
 
T.O.G.R. D1 (nieuw) tegen Barendrecht D4. Aanvang: 10.30 uur 
Aanwezig: 09.30 uur   Scheidsrechter: Stefan Pieke 

 
 
Woensdag 9 mei (vriendschappelijk) 

 
Nieuw T.O.G.R. D1  tegen Flakkee D1. Aanvang: 19.00 uur 
Aanwezig: 18.00 uur   Scheidsrechter: Stefan Pieke 

Dinsdag 15 mei 
 

Wedstrijd nr 144201:VFC. C4 tegen T.O.G.R. C2  Aanvang: 19.00 u. 
Vertrek: 18.00 u. naar: Sportlaan 130 te Vlaardingen 
 
Toernooivoetbal-toernooivoetbal-toernooivoetbal 
 
De komende weken is een aantal teams van TOGR uitgenodigd voor 
toernooien. 
 
Voor F1 is dat op zaterdag 12 mei bij de Voetbalvereniging SVDPW 
Sportpark HARGA, Olympiaweg 60, SCHIEDAM. 
De eerste wedstrijden beginnen om 09.30 uur en het toernooi eindigt 
om ongeveer 12.00 uur. Vertrek vanaf de kantine 08.30 uur. 
 
Voor C1 is dat op zaterdag 19 mei bij de voetbalvereniging STRIJEN, 
Prins Clausstraat 1 (vlakbij de sporthal) in STRIJEN.  
De eerste wedstrijden beginnen om 13.00 uur – einde om ongeveer 
16.00 uur. Vertrek vanaf kantine om 11.45 uur. 
 
Voor E1 en E2 is dat op zaterdag 19 mei bij voetbalvereniging MON-
STER,  Sportpark POLANEN, Duyvenvoordestraat 56, in MONSTER. 
De eerste wedstrijden beginnen om 09.00 uur en om ongeveer 13.30 
uur is het afgelopen. Vertrek vanaf kantine 07.45 uur. 
 
Voor A1 is dat op zaterdag 9 juni bij voetbalvereniging NBSVV, Sport-
park DE KREEK, Wilhelminastraat 61, NIEUW BEIJERLAND. 
Dit toernooi duurt de gehele dag maar de juiste aanvangstijden (en dus 
ook de vertrektijden) zijn nu nog niet bekend. 
 
Voor D1 is er dit jaar geen toernooi, in overleg met de leiders Fokke en 
Anton. 
 
Attentie a l l e jeugdleden: 
 
Alle kleding en voetbaltassen die van de club zijn, moeten na de 
laatste aktiviteiten van dit seizoen  worden ingeleverd bij jullie leiders. 
Vanzelfsprekend dient de kleding gewassen te zijn. 
Voor de A-teams hebben Leo en Dennis al afspraken gemaakt 


