
Uitgave nr. 19        11 mei 2009 
 
Verschijning weekbrief: 
 
De laatste weekbrief van dit seizoen zal verschijnen in de laatste 
week van mei – scribenten die tekst geplaatst willen hebben, gelie-
ve dit uiterlijk 22 mei ingeleverd te hebben. 
 
Openingstijden kantine: 
 
Op de zaterdagen wanneer er nog (uit-) wedstrijden zijn, alsmede 
op 23 mei (= Open dag bij TOGR – zie laatste pagina van deze 
weekbrief) is de kantine geopend 1 kwartier voor vertrek naar 
uitwedstrijd of zoals op 23.5 om 09.00 uur 
Dienst hebben de aanwezige bestuursleden op die dagen. 
 
Openingstijden keuken: 
 
09 mei: 10.30 tot ca. 17.30 uur – 16 mei: 11.00 tot ca. 17.30 uur 
21 mei: (jeugdtoernooi): 08.30 tot ca. 18.00 uur 
23 mei (Open dag): 09.30 tot ca. 15.00 uur 
30 mei: keuken gesloten, slechts 1 wedstrijd – broodjes kaas en  
             ham verkrijgbaar bij de bar 
31 mei: keuken gesloten tot eind juli 
 
Bram Borstlaptoernooi: 
 
Dit jaarlijks door ons georganiseerde toernooi wordt dit maal 
gehouden op hemelvaartsdag, donderdag 21 mei a.s. 
Dit keer hebben we een ietwat gewijzigde opzet als volgt: 
 
’s morgens moeten de F en de D spelers aanwezig zijn bij TOGR 
om 08.15 uur – de eerste wedstrijden beginnen om 08.45 uur en 
het toernooi eindigt voor jullie om ca. 12.45 uur, waarna 
onmiddellijk de prijsuitreiking plaatsvindt. 
 

’s middags moeten de E en de C spelers aanwezig zijn om 12.15 
uur – de eerste wedstrijden beginnen om 13.00 uur en het 
toernooi eindigt voor jullie om ca. 17.45 uur, waarna onmiddellijk 
de prijsuitreiking plaatsvindt. 
 
Komen jullie allemaal in je trainingspak anders hebben we 
onvoldoende kleedkamers voor alle deelnemers. 
 
Er wordt gespeeld op veld 1 (voor C en D) en op veld 2 (voor E en 
F); op het kleine parkeerterrein naast de kantine staan allerlei 
spelen/spelletjes klaar waar jullie gebruik van kunnen maken. 
Tevens is er een verloting met vele prijzen en prijsjes. 
 
Alle personen die hebben toegezegd hun steentje bij te 
dragen op deze dag,(zoals scheidsrechters, omroepers, 
hulpen op asfalt naast de kantine etc. etc.)  worden om 08.15 
uur verwacht, waarna u zult worden ingedeeld bij de 
verschillende aktiviteiten.  
 
Agenda: 
 
15 mei : laatste klaverjasavond (tevens prijsuitreiking) 
21 mei : Bram Borstlaptoernooi (zie elders in deze weekbrief) 
23 mei : open dag bij TOGR (zie elders in dit nummer) 
  6 juni : afsluiting seizoen; afscheid van trainers + spelers 
(aanvang: zie 
              volgende weekbrief) 
19 juni : medewerkersavond (uitnodiging volgt nog) 
25 juli : aanvang training selectie voor nieuwe seizoen 
 
Door de club verstrekte kleding: 
 
Een ieder die kleding/tassen etc. in bruikleen heeft van de club, 
wordt geacht dit in te leveren (via leiders/trainers) in de maand mei 
als de wedstrijden/trainingen zijn afgelopen. 
Dit geldt ook voor eventuele trainingskleding !!! 



 
Oud papier: 
 
Graag meebrengen als u toch naar de club komt – vast bedankt. 
 
TOGR blijft na de winterstop ongeslagen: 
zie voor verslag elders op de site. 
 
 
PROGRAMMA ZATERDAG 16 MEI. 
 
 VRSCH  TOGR-NSVV  14.30uur 
   Opstelling na de training van donderdag 14/5 
   Leiding:R.Blaauwkam-B.Cairo-Verz.A.vd.Burg. 
   Scheidsr.???? Ass.scheidsr.D.Veselic. 
 
 72877 TOGR 4-RHOON 4  12.00 u. Schr.J.Bezemer. 
   bedeaux-bochove-heemskerk-snijders-engering- 
   martens-vd.meer-penders-buijs-vd.poll-blok-buijs- 
   kouwenhoven-leverink-koster. 
 
 78581 VVOR 7-TOGR 5  16.15. u.ad.Prinsenlaan. 
   vertrekken om 15.00 uur. 
   markesteijn-ardon-vrugman-frings-guldemond- 
   hartwig-horden-huijgen-vd.pol-kreuk-kuiper-vat- 
   limburg-siegers-slieker-slump-zegelaar-fortes-lapre- 
   vd.pol-pieke-kuiper. 
 
 34183 HBSS 5-TOGR 6  15.00 u. Harga, Schiedam. 
   Vertrekken om 14.00 uur. 
   Geerts-fortes-sneep-degeling-erkens-kraak-ooms- 
   Trook-vd.spek-rrook-assafua-juda-vd.hoeven- 
   Schell-giesselbach. 
 
 PROGRAMMA VOOR DINSDAG 19 MEI. 
 

 43058 TOGR 5-ARC 14  20.00 uur. Schr.J.Bezemer. 

   VOOR DEELNAME ZIE 16 MEI. 
 
 PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 30 MEI. 
 
 98265 TOGR 3-DILETTANT 1  12.00 u. Schr.J.Bezemer. 
                    GEBRUIKELIJKE DEELNAME. 

 
  Van het jeugdbestuur 
 
Inschrijven – Uitschrijven – Overschrijven 
De tijd van de spelerswisselingen breekt weer aan. Wil je 
uitschrijven of een overschrijving, neem dan contact op met 
Dennis van Hoorn (06-22522484) of Leo de Koning (010-
4387376); deze helpen je verder. 
 
 Wedstrijden zaterdag 16 mei 2009 
 
Wedstrijd 72072 
Overmaas C1  tegen  T.O.G.R C1  Aanvang.: 
11.30 u. Vertrek.: 10.30 uur.  Naar:Stadionlaan 15 te 
Rotterdam 
Leiding: Mario Gomes (06-19669771)en Jeugdbestuur 
 
Thomas Bossenbroek: Enes Adsalmis: Moses Ahenkwan: Amrish 
Baidjnath Misier: Samir Eddafir: Enes Eser: Akid Houssein: 
Mohammed Maghnaoui: Zakaria Adam Mahamud: Fred Santos 
Mendes do Vale: Michael van Nuenen: Reda Sabbouri: Mustafa 
Cetin. 
 
Wedstrijd. nr 160707 
Overmaas. D3 tegen  TOGR D1 Aanvang.: 13.30 u. 
Vertrek.: 12.30 uur.  Naar: Stadionlaan 15 te 
Rotterdam 
Leiding: Raymond Goverde (06-29510857) en Arjan Luhrman 
(0646193741) 



 
Wierish Baidjnath Mitsier: Jordy Bedika: Zeki Belquacemi: Eren 
Dagidir: Mustafa Guzel: Stefan Luhrman: Ruden van der Meer: 
Zammi Morgenstond: Boyd van Oostende: Jesse Swagemakers: 
Yassine Haddach: Justin Morozovas: Christian Jonker: Shurvin 
Eugenio: Fati Erkilicoglu: Najim Timkerti. 
 
 
Uittoernooien 16 mei 
T.O.G.R. E1 gaat naar FC Binnenmaas  Aanvang 09.00 uur - 
Aldaar  
aanmelden: 08.30 uur. Vertrek vanaf de kantine om 08.00 uur 
naar: Sportlaan 30 a te Maasdam. 
 
T.O.G.R. F1 gaat naar NSVV  Aanvang 08.50 uur Aldaar 
aanmelden om  
 08.30 uur. Vertrek vanaf de kantine om 08.00 uur naar: 
Wilhelminastraat 1 te Numansdorp 
 

Thuistoernooi Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag voor 
C, D, E, en F 

 
Het toernooi voor D, en F is ‘s morgens aanwezig om 08.00 uur 
En het toernooi voor C, en E is ’s middags en aanwezig om 12.15 
uur 
Zie voor het toernooi o o k pagina 1 van deze weekbrief 
 

Wedstrijd zaterdag 23 mei 2009 
 
Wedstrijd. nr 153318 
NBSVV. B1 tegen  TOGR B1 Aanvang.: 10.30 u 
Vertrek.: 09.30 u. Naar. Sabinastraat 1 te Nieuw Beijerland 
Leiding: Danny Looren de Jong (06-28185573) en Fokke 
Vitters (06-47786742) 
 

Wedstrijd maandag 25 mei 2009 

 
Wedstrijd. nr 153333 
Goudsw.Boys. B1 tegen  TOGR B1 Aanvang.: 19.00 u 
Vertrek.: 18.00 u. Naar. Achterweg 1 te Goudswaard 
Leiding: Danny Looren de Jong (06-28185573) en Fokke 
Vitters (06-47786742) 
 
                               OPEN DAG 23 mei 2009 
 
Op zaterdag 23 mei a.s organiseert T.O.G.R een open dag om 

nieuwe leden (JONGENS EN MEISJES) voor alle leeftijds-

categorieen te werven. 

 

Die dag worden aktiviteiten georganiseerd zoals een training, 
diverse partijvormen en voetvolleybal. 
Ook is er een pannakooij en een meter die de balsnelheid meet 
als je schiet. 
Je kunt eveneens je schotvaardigheid uittesten op een keeper uit 
de selectie en op een bord met gaten. 
 
Alle jeugdleden en leiders/trainers van de jeugd worden die dag 
uitgenodigd om deze dag kleur te geven en om aanstaande leden 
te laten zien dat T.O.G.R een geweldige vereniging is!! Neem dus 
je sportkleding mee! 
We beginnen die dag om 09.30 uur en denken af te sluiten rond 
14.30 uur. 
 
Voor de jeugdleden en de nieuwe/aanstaande leden is er gratis en 
voor niets een flesje limonade en een broodje hamburger. 
Nodig je vrienden, vriendinnen,klasgenoten etc. uit want T.O.G.R. 
heeft veel nieuwe jeugdleden nodig!! 



 
 
NIEUWE LEDEN: 
 
Als je vriendjes/vriendinnen hebt, die op de open dag (zie boven) 
verhinderd zijn te komen, kunnen ze zich natuurlijk zo ook aanmel-
den.  
 
Dus weet je iemand die wil komen voetballen zeg dan dat er bij ons 
nog voldoende plaats is, om mee te doen. 
 
 


