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Van de voorzitter: 
 
“Ik wens U allen een gezegend kerstfeest toe” 
Zo eindigde de toespraak van Koningin Beatrix op eerste kerstdag. 
Een toespraak die voornamelijk ging over verdraagzaamheid, respect 
voor elkaar en de hoop op goede betrekkingen tussen alle mensen. Zij 
constateerde een toenemende verharding en grofheid in de samenleving. 
Als we dat op onze sport betrekken kunnen we niet anders dan vaststel-
len, dat daar hetzelfde geldt. 
Het afgelopen jaar zijn de excessen bij wedstrijden in het amateurvoetbal 
niet minder geworden. Schoppartijen in het veld, knokpartijen buiten het 
veld, gestaakte wedstrijden, het was aan de orde van de dag, maar het 
lijkt wel alsof iedereen het wat meer gewoon gaat vinden. 
Wat in de gewone maatschappij meer en meer tot uitdrukking komt, na-
melijk de te korte lontjes, geldt even hard voor de voetbalmaatschappij. 
Toch mogen we dat niet accepteren en moeten we ons daar tegen ver-
zetten en op alle mogelijke manieren trachten die lieden van de velden te 
weren. 
Als we over 5 of 10 jaar nog op een plezierige manier van het voetbal 
willen genieten zal er iets moeten gebeuren om te voorkomen dat er een 
verdere verloedering optreedt. Daarom wordt er hard gewerkt om een 
zwarte lijst samen te stellen waarop de raddraaiers vermeld moeten wor-
den, zodat het hen onmogelijk wordt gemaakt onze sport te verzieken. 
 
Wordt de door de KNVB gewenste topklasse ingevoerd? 
Ik vrees van wel, maar het zal naar mijn mening een veredelde tweede 
divisie worden met alle zelfde problemen als destijds. 
De huidige hoofdklassen zullen in kwalitatief opzicht afnemen en dat 
komt de clubs die daarin uitkomen niet ten goede. 
Clubs zoals TOGR draaien op de publieke belangstelling die er is als we 
tegen bijvoorbeeld de bollenclubs spelen.  
Die belangstelling zal afnemen als de tegenstanders minder aanspreken 
en dat gaat geld kosten. 
Onze belangenorganisatie, de KNVB, maakt zich daar blijkbaar geen 
zorgen om en onder leiding van Henk Kesler wordt hoe dan ook de 
vorming van één of meerdere topklassen erdoor gedrukt. 
 

Weliswaar kunnen wij via de regiovergaderingen hiertegen nog in het 
verweer komen, maar bij een aantal collega hoofdklassers worden al 
voorbereidingen getroffen om er klaar voor te zijn, hoewel 2 jaar geleden 
diezelfde hoofdklassers nog unaniem lieten weten ertegen te zijn. 
 
Hoe ziet onze toekomst eruit? 
Eerlijk gezegd weet ik dat niet. 
Onze gemeente heeft ons laten weten dat wij pas na 2010 aan de beurt 
komen en het kan nog wel eens langer gaan duren.  
Men heeft nog geen idee waar ze met ons naar toe willen, dat moet in 
de stedelijke planning nog nader bekeken worden. 
Half januari gaan we maar weer eens met de deelgemeente om tafel om 
te trachten wat meer duidelijkheid te krijgen. 
Dat is absoluut noodzakelijk, omdat er aan ons complex en de opstallen, 
de oude kleedvleugel in het bijzonder toch het één en ander moet 
gebeuren, en we vanzelfsprekend geen geld willen stoppen in iets, waar 
we wellicht over 5 jaar niets meer aan hebben. 
 
Wat staat ons in 2008 op sportief gebied te wachten? 
Gaan WE hoge ogen gooien op het EK in Zwitserland/Oostenrijk, of 
vliegen ZE er in de eerste ronde al uit. 
Hoeveel medailles gaan we ophalen bij de Olympische Spelen in 
Beijing? 
Spelen we ons weer op de laatste wedstrijddag veilig of gebeurt dat al 
een wedstrijd of 4 voor het einde, zoals ik aan Theo de Boon heb 
gevraagd? 
 
Als het weer lukt om ons hoofdklasseschap met een jaar te verlengen, 
dan kunnen we op een mooie manier afscheid nemen van Theo en vol 
goede moed gaan beginnen met een nieuwe trainer, waar we overigens 
druk mee bezig zijn op dit moment. 
Zodra daar meer over te melden valt, dan laten we dat via de weekbrief 
en de website weten. 
 
Graag breng ik met u een toost uit en wens u allemaal een gezond, 
succesvol en sportief 2008 toe. 
 
Ad van der Poort 
 



DOOR DE OGEN VAN DE COACH 
 
 
Heerlijk die winterstopperiode tussen kerst en nieuwjaar. Even de accu 
weer opladen. 
Toch blijft de voetballerij kriebelen want bij de zaalvoetbaltoernooien in 
Gorinchem en H.I ambacht ben ik toch maar wezen kijken. Niet alleen 
voor het voetbal zelf maar ook om lekker te ouwehoeren over voetbal, 
met bekenden maar ook collega trainers. Praten onder het genot van een 
drankje…. 
Iedereen heeft het nog steeds over ons huzarenstukje van vorig seizoen. 
Wat een prestatie. 
Maar wat hebben we weer een turbulent half seizoen achter de rug.Weer 
een slechte seizoensstart maar weer zijn we uit het dal geklommen. Met 
7 punten uit de laatste 3 wedstrijden hebben we “aansluiting” met de on-
derste 6 ploegen. Dat is maar goed ook want wederom een achterstand 
in de winterstop van 6 punten hadden we niet voor de 2e maal gedicht. 
Nu leeft TOGR weer. 
Een leermoment voor TOGR moet zijn om niet TE snel de selektie te 
saneren maar eerst de spelersgroep zich laten doorontwikkelen en kijken 
of de resultaten alsnog kunnen komen. Nu moesten wij weer met een 
hele nieuwe groep starten en het formeren van een nieuw TEAM kost 
nou eenmaal tijd. 
 
Na de winterstop zullen we 18 punten moeten halen.6 overwinningen of 5 
met 2 gelijkspelen. 
Op trainingskamp zullen we ons op de 2e seizoenshelft gaan voorberei-
den, iedereen fit trachten te krijgen en de TEAMSPIRIT oppakken van de 
laatste 2 maanden! 
 
Vertrek; 
Begin december  heb ik het bestuur op de hoogte gesteld , dat ik voor 
volgend jaar op zoek ga naar een nieuwe uitdaging.3 jaar is voor de 
meeste trainers en clubs een mooie periode. 
Ook TOGR vond 3 jaar een mooi tijdperk. 
TOGR gaat op zoek naar een nieuwe trainer, een type Theo de Boon. 
Toch wel een compliment dacht ik zo, al ben ik natuurlijk wel benieuwd 
wie het dan zal worden want iedere trainer is specifiek en in het bezit van 
zijn eigen kwaliteiten. 

Waar ik zelf volgend jaar zal trainen is nog een vraagteken. Ik ben vrij 
selectief omdat ik nu eenmaal als 38 jarige al 2 jaar hoofdklasse heb 
meegemaakt en ik voel dat ik ambitie heb om op een bepaald nivo te 
werken en een club op een hoger nivo te kunnen brengen. 
 
Doelstellingen; 
Als buitenstaander wordt er vaak gekeken naar sec de 
voetbaldoelstelling. Kampioen,periodekampioen,bij de eerste 4 of 
handhaven. 
Toen ik , samen met mijn technische staf Milko Pieren en Martin de 
Koning, bij TOGR aantrad hebben we samen met techn manager Danny 
Kuppen en het bestuur een AANTAL doelstellingen gesteld. 
 
Doordat TOGR net was gedegradeerd stond ons 1e jaar in teken van het 
met een frisse wind terugkeren naar de hoofdklasse. Kampioen worden 
dus. 
Nou het viel niet mee want de 1e klasse B is zwaar maar uiteindelijk 
werden we direct Kampioen en keerden terug in de hoofdklasse. 
Als je in de hoofdklasse speelt is er voor TOGR maar 1 doelstelling en 
dat is handhaven.Is vorig seizoen gelukt, gaat dit seizoen weer lukken al 
zal het niet gemakkelijk worden. 
 
Het zorgen voor een herkenbaar TOGR was ook een doelstelling. Niet 
alle supporters/bestuur/criticasters zien alleen graag technische/ 
creatieve  spelers als Carlitos,Tony en Oswaldo. Je hebt ook winnaars 
nodig. Vandaar dat we bijvoorbeeld types als Robert,Carlos Jeroen en 
Onno in onze selektie wilden hebben. 
Het zorgen voor een selektie die in balans is en herkenbaar voor de club 
TOGR was misschien wel de belangrijkste doelstelling van de club. 
Ook discipline onderling, naar bestuur , naar technische staf en vooral 
ook naar buiten toe, de media en in het veld de scheidsrechters. 
 
Talenten uit eigen jeugd 
Direct zijn we begonnen met het inpassen van talenten. 
Steve was de eerste , Michael Miranda, Fredson en Brian volgden. 
Maar er komen is lang niet zo moeilijk om er te blijven en dat is nou vaak 
het probleem met jonge spelers. Er alles voor opzij zetten en luisteren 
naar de geroutineerde spelers. 
Steve en Brian moeten nu gaan aanpikken! 



 
Michael en Fredson hebben het in zich om terug te keren bij TOGR. 
Talent voldoende alleen mentaal en fysiek nog niet klaar voor de 
hoofdklas. Met nadruk op NOG niet. 
Nu zijn er dit jaar weer 3 talenten die er dicht tegen aan zitten en 
regelmatig speelminuten krijgen  of zelfs al regelmatig in de basis 
begonnen zijn nl  Jeffry (18 jaar), Nick (18 jaar) en Wessel (16 jaar). 
Het werken met talenten is een geweldige bust voor een club als TOGR. 
Noem het een signaal geven naar andere jeugdige talenten. 
Het werkt ook verfrissend en jonge spelers zijn niet altijd minder als 
“nieuwe aankopen”. 
 
Rust in organisatie/communicatie 
Als laatste heb ik bij mijn aanstelling gepleit voor rust. 
Alles dient binnenskamers te blijven en we staan er met zijn allen voor, 
ongeacht de resultaten want niet alleen de primaire voetbaldoelstelling is 
belangrijk, dat bewijst het bovenstaande. 
Communiceren met elkaar, korte duidelijke lijnen, het nakomen van 
afspraken. 
Vaak o zo moeilijk in de voetballerij maar zo belangrijk!! 
 
Mijn assistenten zijn meer dan loyaal en wat belangrijk is: ze vullen mij 
aan. Daarom is de technische staf van Oranje niet in balans, ze praten 
met van Basten mee, geen tegengas.  
Het bestuur heeft altijd achter ons gestaan en als ik straks vertrek kun-
nen zowel Theo de Boon als TOGR zeggen dat het een goede samen-
werking is geweest; er ligt een basis al is deze bij TOGR broos omdat het 
een zeer kleine club blijft en zeer afhankelijk van een aantal mensen. 
 
Bovendien zullen er diverse zaken beter geregeld moeten gaan worden 
om een blijvertje te worden in de hoofdklas. Noem ik alleen al een beter 
gestructureerde scouting want die is essentieel voor een club als TOGR. 
 
Wens ik een ieder een goede jaarwisseling toe, veel gezondheid en op 
naar Doto thuis en Katwijk uit. 
 
 
 
Theo de Boon 

 
Diensten voor zaterdag 12 + 19 januari a.s.: 
 
Bestuur: 12.1 v.m. HD van Ameijde – n.m. aanwezige bestuursleden 
      “        19.1  “     JC Roukema     -     “           “  “ 
Bar/kantine: volgens rooster 
 
Mutaties ledenbestand: 
 
Verhuisd: 
R. Sabbouri n.: Biezelingeplein 15, 3086 SB Rtd., tel.ongew. 
M. Kouwenhoven n.: Stieltjesstr.4b, 3071 WJ Rtd., “        
Nw.lid: J. Morozovas, 10.12.96, St.Jobskade 256, 3024EN Rtd., tel.06-
30894776 
Bedankt: M. Boukala, Afgevoerd: S. Bouhmidi, HK Kiamenga Manga 
 
                       PROGRAMMA VELD ZATERDAG 12 JANUARI. 
 
VRSCH TOGR-ALBLASSERDAM   14.30 uur 
 Opstelling na de training van donderdag 10 januari. 
 Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg-Scheidsr.M.Bhondoekhan- 
 Ass.scheidsr.F.Volckmann. 
 
VRSCH TOGR 2-SMITSHOEK 2  12.00 uur 
 Opstelling na de training van donderdag 10 januari. 
 Leiding:B.Cairo-B.Winkelhof-Verz.A.Rook- 
 Scheidsr.J.Bezemer-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
VRSCH SMITSHOEK 3-TOGR 3 14.30 u. Smitshoeksebaan. 
 Opstelling, vertrek enz.na de training van donderdag 10/1 
 Leiding:J.Molendijk-L.Luhrman. 
 
41723 TOGR 4-TRANSVALIAZW 4  12.00 uur. Scheidsr.?????? 
 b.bedeaux-h.v.bochove-a.geerts-j.heemskerk-r.snijders-m..buys- 
 a.martens-j.vd.meer-j.vd.oord-p.penders-a.theissen-g.blok- 
 e.buys-m.kouwenhoven-f.sonneveld. 
 
42967 MOERKAPELLE 8-TOGR 5  12.30 u.ad.Raadhuisstraat. 
 Vertrek om 11.15 uur.  GEBRUIKELIJKE OPSTELLING. 
 
43010 SPIRIT 11-TOGR 6  14.30 u.Sportlaan  Ouderkerk/Yssel. 
 Vertrek om 13.00 u. Afschr.bij h.erkens 010-4792958 



 VERVOLG TOGR 6 
 h.degeling-h.erkens-r.kraak-m.ooms-t.rook-p.vd.spek-r.rook- 
 b.borges dias-p.peet-c.arnhem-a.fortes-m.sneep-j.mathat- 
 d.hooi-sd.pieke-a.akdeniz 
 
 PROGRAMMA VELD ZATERDAG 19 JANUARI. 
 
VRSCH TOGR-NIVO SPARTA  14.30 uur. 
 Opstelling na de training van donderdag 17 januari. 
 Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg- Scheidsr.?????? 
 Ass.scheidsr.F.Volckmann. 
 
88974 MVV27 2-TOGR 2  12.00 u.Doelpad in Maasland. 
 Opstelling, vertrek enz.na de training van donderdag 17/1 
 Leiding:B.Cairo-B.Winkelhof-Verz.A.Rook-Schr.C.Merkestein- 
 Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
88318 TOGR 3-BOTLEK 2  12.00 uur 
 opstelling na de training van donderdag 17 januari. 
 Leiding:J.Molendijk-L.Luhrman-Scheidsr.:M.vd.Sande. 
 
137188 TOGR 4-DRL 3  12.00 uur.  Scheidsr.J.Bezemer. 
 Deelname zie 12/1.Afschr.bij B.Geerts 06-20547397 
 
88897 BVCB 10-TOGR 5 14.30 u.Sporthoekp.Bergschenhoek. 
 Vertrek om 13.00 u. GEBRUIKELIJKE DEELNAME. 
 
88952 SDV 7-TOGR 6  15.15 u.Toepad Kral.Zoom. 
 Vertrek om 13.45 u. Afschr.bij h.erkens 010-4792958 
 Deelname zie 12/1 
 
 PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR  5 AVONDEN. 
 
MAANDAG 14/1 1279 NOCKRALINGEN 2-TOGR 1  22.OO  u. 
 Sporth.Victoria, Kralingseweg. TEAM A.DARDOU 
 Scheidsr.E.Oliveira. 
 
  2271 SMITSHOEK 2-TOGR 2  22.00 u. Sporth.de Enk. 
 Scheidsr.:A.dias de Brito.  TEAM J.VD.BERGH. 
 
  3458 LMO 3-TOGR 3  21.00 u. Sporth.Asterlo. 
 GEEN SCHEIDSRECHTER.   TEAM R.BHAGELOE. 
 

 VERVOLGPROGRAMMA ZAALVOETBAL. 
  
 
MAANDAG 14/1 3457 VOORNE 5-TOGR 4  21.00 u. Sporthal 
 Dukdalf,Reede in Brielle. 
 GEEN SCHEIDSRECHTER.  r.snijders-z.saidi-f.hammaoui- 
 k.oulkady-r.balradj-m.brouwer-s.koukkouh-n.habchi 
 
DONDERDAG 17/1 129140 DEHMUSSCHEN H1-TOGR H1  19.45 u. Sporth. 
 Wielewaal. Oude maas moet voor leiding zorgen. 
 a.hameete-p.hartman-p.vd.spek-j.wols-a.ravensbergen- 
 a.geerts-a.daane. 
 
  132399 OUDEMAAS H1-TOGR H2  19.00 u.Sporthal 
 Wielewaal.  Oude Maas moet voor leiding zorgen. 
 m.koedam-g.baal-j.wijers-i.kokje-m.vd.ham-d.stoutjesdijk- 
 m.guttenberg-g.kleingebbink-a.baal. 
 
MAANDAG 21/1 2333 TOGR 2-DDOSTI 6  21.00 u. Sporth.Asterlo. 
 GEEN SCHEIDSRECHTER. s.ramos-j.vd.bergh-m.davidsz- 
 d.sloots-s.fister-r.prins-k.fister. 
 
WOENSDAG 23/1 1341 TOGR 1-OVERMAAS 2  21.00 u. Sporth.Wielewaal 
 Scheidsr.J.Kimah.  a.dardou-a.el badaoui-p.sobhie-s.lahsaini- 
 h.bouallouch-h.el mahi-j.abdoegafoer-m.lamrini-m.lamrini. 
 
DONDERDAG 24/1 3493 TOGR 3-VOORNE 5  20.00 u. Sporth.Wielewaal. 
 GEEN SCHEIDSRECHTER.  rr.bhageloe-a.jarmohamed- 
 a.ditta-j.nelstein-f.chaabani-r.jarmohamed-d.bloemhoff. 
 
  3500 TOGR 4-VOORNE 6  21.00 u. Sporth.Wielewaal. 
 GEEN SCHEIDSRECHTER. 
 r.snijders-z.saidi-f.hammaoui-k.oulkady-r.balradj-m.brouwer- 
 s.koukkouh-n.habchi. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



Van het jeugdbestuur 
 

Wedstrijden zaterdag 12 januari 2008 
 

Wedstr. nr 41611   
T.O.G.R. B1 tegen  Meeuwenplaat. B1 Aanvang.: 14.30 uur. 
Aanwezig: 13.30 uuur.  Scheidsrechter: Henk van Ameijde 
leiding.: Danny Looren de Jong en Dennis Pieke 
Jasper Mulder; Bryan Roodbol; Naim Bourdime; Justin Kieviet, Dhiraj Tika; 
Stefan Roukema; Jammes Tjong A Hung; Aiias Aras; Yassine    Yebbar; Serdal 
Kayan; Martin Paffen; Samir Siem; Abdel El Mourabit; Ouassif Yaya; Marcel 
Pieke; Sunny Doerga; Orlin Lubomirov; Said Bourdime; Michel van Schaijk. 
 
Wedstrijd. nr 40233 
GLZ Delfshaven. C1 tegen  T.O.G.R C1  Aanvang.: 14.00 uur. 
Vertrek.: 13.00. uur  Naar: Spaanseweg 3 te Rotterdam  
Leiding: Fokke Vitters (0647786742) en Raymond Goverde 
Elyazid El Hamdaoui; Vali Faniqi; Ismail Adsalmis; Patrick Braspenning; Enes 
Erkilicoglu; Bob Mulder; Teun Kuil; Jaysior Guido; Tini Bajraktari; Thomas 
Bossenbroek; Michael van Nuenen; Daley Vitters; Mohammed Maghnouj; Anwar 
Zekhine; Zakariq Mahamud; Fred Menden Do Vale; Harun Surucu. Redal 
Sabbouri. Baris Akdil 
 
Wedstrijden ondervoorbehoudt 
Door de groei van nieuwe leden bij D is er aan de KNVB een verzoek  
gedaan voor de inschrijving voor een D-7tal. T.O.G.R. wacht hier op nog op 
antwoord 
 
Wedstrijd. nr 155044 
T.O.G.R. D1 tegen  Birlik. D2   Aanvang.: 10.00 uur 
Aanwezig: 09.00 uur.  Scheidsrechter: Stefan Pieke 
Leiding: Martijn Sneep (0624550914)en Matthijs Vonk 
Moses Ahenknan; Enes Adsalmis; Michel Peterson; Enes Eser; Akid Hussein; 
Werner Goossens; Zeki Belquacemi; Mustafa Guzel; Eren Dagidir; Boyd 
Oostende; Jesse Swagemakers; Errol Saniturk; Aoa Kurt; Amrish Baidjinath 
Misier; Zammi Morgenstond; Fatih Erkilicoglu; Mustafa Cetin, Justin Morozovan 
 
Wedstrijd nr 154207 
T.O.G.R. E1 tegen  Spartaan’20. E4  Aanvang.: 08.45 uur. 
Aanwezig. 08.00 uur.   Scheidsrechter.: Joop Pitlo  
Leiding: Romamo Blaaker (0611146817) en Stephen Doest (06-18966092 
Xavier Akinrinbola; Jordi Bedika; Mohammed Haddach; Glensy Knel; Stefan 
Luhrman; Ruben van der Meer; Jordy Ramsaran. 

Wedstrijd nr 155580 
T.O.G.R. E2   tegen  Smitshoek E11 
 Aanvang.:10.00 uur 
Aanwezig.: 09.00 uur.  Scheidsrechter.:Marcel Pieke  
Leiding: Turan Karabulut (0628641712) 
Wieresh Baidjnath Misier; Yassine Haddach; Haci Karabulut; Vahab Khawaja; 
Willy da Luz Soares; Richendel Nicastia; Nahom Niguse; Moreno Sallons. 
 
Wedstrijd nr 154653 
T.O.G.R. F1  tegen  Overmaas. F2  Aanvang.: 
08.45 uur. 
Aanwezig: 08.00 uur.   Scheidsrechter.: Dien Pieke 
Leiding: Martin Paffen ‘Henk Tellekamp (06-20640055) en Sinan Unlu 
Emre Atalay; Halil Demir; Ilias Haddach; Rohit Kathusing; Samet Kayhan; 
Jessey Lems; Berkaij Uner; Baris Unlu; Jahmanie Verhagen. 
 
Programma voor zaterdag 19 januari 2008:  
Wedstr. nr 88180   
T.O.G.R. B1 tegen  D.H.Z. B1  Aanvang.: 14.30 uur. 
Aanwezig: 13.30 uuur.  Scheidsrechter: Sjaak Roukema  
leiding.: Danny Looren de Jong en Dennis Pieke 
Wedstrijd. nr 90060 
Zwaluwen. C2  tegen  T.O.G.R C1  Aanvang.: 10.15 uur. 
Vertrek.: 09.15. uur  Naar: Zwaluwenlaan 500 te Vlaardingen 
Leiding: Fokke Vitters (0647786742) en Raymond Goverde 
Wedstrijd. nr 167377 
T.O.G.R D1   tegen  Smitshoek D4  Aanvang.: 10.00 uur. 
Aanwezig: 09.00 u.   Scheidsrechter.:Marcel Pieke 
Leiding: Martijn Sneep (0624550914) en Matthijs Vonk 
Wedstrijd nr 166542 
T.O.G.R. E1 tegen  Barendrecht. E5  Aanvang.: 08.45 uur. 
Aanwezig. 08.00 uur.   Scheidsrechter.: Joop Pitlo  
Leiding: Romamo Blaaker (0611146817) en Stephen Doest (06-18966092 
Wedstrijd nr 167915 
T.O.G.R. E2   tegen  Overmaas E6  Aanvang.:10.00 uur 
Aanwezig.: 09.00 uur.  Scheidsrechter.:Henk Tellekamp 
Leiding: Turan Karabulut (0628641712) 
Wedstrijd nr 166983 
T.O.G.R. F1  tegen  Smitshoek. F5 Aanvang.: 08.45 uur. 
Aanwezig: 08.00 uur.   Scheidsrechter.: Dien Pieke 
 
 


