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Diensten voor zaterdag 6 november a.s.: 
 
Bestuur: v.m. JC Roukema – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
 
Diensten voor zaterdag 13 november a.s.: 
 
Bestuur: v.m. HD van Ameijde – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
 
Van het bestuur: 
 
Wij ontvingen bericht van overlijden van Mevrouw Lens – Ras op de 
leeftijd van 89 jaar. Enkele weken na de begrafenis van ons erelid Ben 
Lens, overleed zij na een korte ziekenhuisopname. De begrafenis heeft j.l 
zaterdag plaatsgevonden. 
Wij leven mee met de familie Lens, die in zo’n korte tijd zowel vader als 
moeder moesten verliezen en wensen hen heel veel sterkte in deze 
moeilijke tijd van verwerking. 
 
Algemene ledenvergadering;  
 
Vrijdag 29 oktober jl. hebben wij onze jaarlijkse algemene vergadering 
gehouden, waarbij het bestuur verantwoording heeft afgelegd voor het in 
het verenigingsjaar 2009/2010 gevoerde beleid. Gelukkig was de 
belangstelling groter dan in de voorgaande jaren, want maar liefst 55 
leden en donateurs hebben de presentielijst getekend. Maar er stond dan 
ook een belangrijk punt op de agenda, nl. de toekomst van TOGR. 
 
De jaarverslagen van de diverse geledingen binnen onze vereniging 
werden unaniem goedgekeurd, terwijl het financiële jaarverslag na een 
prima uitleg van de penningmeester eveneens de toets der kritiek 
ruimschoots kon doorstaan.  
Voor de pauze werden de 40 en 60 jarige jubilarissen door voorzitter Ad 
van der Poort in het zonnetje gezet, waarbij humor en anekdotes uit het 
verleden de boventoon voerden. Daarna werd hij zelf het middelpunt, 

want voor zijn vele verdiensten voor onze club werd Ad namens de 
algemene vergadering tot erelid van TOGR benoemd. Ook vanaf deze 
plaats de hartelijke gelukwensen aan Ad voor dit heugelijke feit. 
 
Na de pauze “Het agendapunt” voor deze avond, de Toekomst van 
TOGR, nl. fuseren, zelfstandig verder gaan of stoppen.  
Door diverse oorzaken blijft de toekomst van onze club niet meer 
gewaarborgd, zoals teruggang leden, gebrek aan opvolgers voor 
bestuurstaken, een tekort aan kader en vrijwilligers, evenals de slechte 
bereikbaarheid van ons complex.  
Bij dit punt werd vanuit de vergadering bij de vele “mitsen en maren” dan 
ook op een uitstekende wijze gediscussieerd en het bestuur kreeg 
uiteindelijk toestemming om verder te gaan met de fusiebe-sprekingen 
met Spartaan’20, de beoogde fusiepartner voor ons.  
Maar ook het definitieve besluit van de Gemeente Rotterdam en de 
Deelgemeente Charlois om te investeren, uiterlijk te verwachten medio 
december a.s., zal van doorslaggevende betekenis zijn voor het 
vervolgen van de fusiebesprekingen.  
Om binnen onze vereniging voldoende draagvlak te verkrijgen zal wel op 
zeer korte termijn een enquête onder alle leden en donateurs worden 
uitgezet, want het is natuurlijk van het grootste belang dat zoveel 
mogelijk leden en kader de overstap naar een nieuwe fusieclub gaan 
maken. Dat is ook nodig om onze eigen identiteit voor de zaterdagtak 
van de nieuwe fusieclub te blijven bewaren. 
 
Tot slot nog een belangrijk punt, de bestuursverkiezing. Ad van der 
Poort, Gerard van der Meijde en Leon Luhrman waren aftredend en 
herkiesbaar en aangezien er geen tegenkandidaten waren gesteld, 
werden zij vlot weer herbenoemd.  
 
Met enige weemoed in het hart ten opzichte van het punt “Toekomst 
TOGR” werd de vergadering gesloten en keerde iedereen na een 
genuttigde versnapering weer huiswaarts.   
 
Klaverjassen: 
De eerstvolgende klaverjassenavond is vastgesteld voor vrijdag 19 
november a.s. – aanvang 20.00 uur. Van harte welkom ! 
 
 



 
Oud papier: 
 
We blijven het toch maar vragen. Wilt U Uw oud papier meebrengen als 
u toch naar de Dijk komt. Voor U is het een kleine moeite, voor ons is het 
een kleine bijdrage in de kosten.  
  
FC ’s Gravenzande – TOGR  0 – 2 
 
TOGR heeft de overtuigende zege op DOTO deze zaterdag een passend 
ge- 
volg gegeven door met een verdiende 0-2 zege de inhaalwedstrijd bij FC 
’s Gravenzande af te sluiten. Met name de eerste helft liet TOGR zelfs 
een beter spel zien dan de week ervoor. Omdat FC ’s Gravenzande ook 
graag wilde voet-ballen en zich zeker niet ingroef, kregen de 
toeschouwers de eerste helft, in soms erbarmelijke 
weersomstandigheden, een attractieve wedstrijd te zien. 
Het vlug combinerende spel van  de Groen-Witten leverde al in de eerste 
minu-ten een vlotte aanval op. Een dubbele één-twee, vond tussen 
gelegenheidsback Edivaldo en Gilberto, eindigde in een schot van 
laatstgenoemde dat net voor-langs het doel ging. 
Nadat Antonio even later in de beginfase met een opportunistisch 
afstandsschot jet doel maar met slechts enkele centimeters had gemist, 
vond halverwege de eerste helft de door Uriel vrijgespeelde Gilberto 
keeper Koning op zijn weg. 
Het eerste echte gevaarvan de kant van de thuisploeg kwam na een half 
uur. Een enigszins korte terugspeelbal zorgde ervoor dat de doorgelopen 
aanvaller in de baan van het schot van de uitgekomen Jim kwam. De 
aangeschoten bal ca-ramboleerde via het lichaan van de aanvaller net 
naast het TOGR-doel. Ook de balvaste Sevy Claudio testte even later 
Jim door kort te draaien en te schieten na een aangenomen voorzet, 
maar de betrouwbare sluitpost pareerde goed. 
Na 35 minuten liet Diego dé kans liggen om op voorspong te komen. 
Wederom werd Gilberto goed vrijgespeeld en leverde, wat leek, een niet 
te missen kans aan de bij de tweede paal mee opgekomen nummer 10. 
Het lukte Diego, afgeleid door een inglijdende verdediger, echter niet de 
bal tussen de palen te werken. Vlak voor rust was het uiteindelijk Dario 
die de ban brak. Na een goede pass van Roger, viel de bal precies over 
de laatste verdedigingslinie voor de voeten van de opgelopen Dario, die  

 
vanaf 25 meter de uit zijn doel gekomen Koning met een fraaie lob 
passeerde. Met een verdiende 0-1 ruststand werd de kleedkamer 
opgezocht. 
  
Na rust een ander beeld, TOGR controleerde dan wel grotendeels de 
wedstrijd, maar het had het echter aan zichzelf te wijten dat de wedstrijd 
pas in de slotfase definitief werd beslist. Hoewel de thuisploeg met zeer 
grote inzet wel probeerde aan te dringen, kwam een overwinning echter 
nooit in gevaar. Verdedigend zat het spel van TOGR goed in elkaar, de 
beste kans voor de thuisploeg bestond halverwege de tweede helft uit 
een vrije trap, centraal voor het doel, vanaf 18 meter. Maar evenals 
Dario, die een aantal minuten daarvoor al een dergelijk mogelijkheid had 
laten liggen, kon de thuisploeg deze mogelijkheid ook niet benutten. 
TOGR had in de fase daarvoor overigens al een inzet van Gilberto uit 
een corner  van de lijn gered zien worden. In de slotminuten profiteerde 
TOGR van de steeds meer geboden ruimte nadat ’s-Gravenzande een 
verdediger voor een extra aanvaller had geofferd. Een snelle uitval via 
Antonio werd opzij gelegd op de mee opkomende Diego, die uiteindelijk 
door Jeffrey van den Bos tegen de grond werd gelopen in 
strafschopgebied. De uitstekend leidende scheidsrechter Van Dokkum, 
die de wedstrijd zonder kaarten afkon, wees resoluut naar de stip. Dario 
faalde, evenals vorige week, niet en tekende in 89ste minuut voor de 0-2 
eindstand met zijn tweede treffer.  
 
Volgende week treft TOGR op eigen veld DSO uit Zoetermeer.   
  
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Edivaldo Pinto, Jeffrey de Koning, Carlos Lopes, 
Roger Lieveld (80. Bojan Stefanov), Uriel Trustfull, Dario Lara Olaya, 
Luc van Loon (73. Sam de Meester), Diego Watson (90. Diego 
Mormon), Antonio Garcia Mendes, Gilberto Mendes Rodrigues.   
 
TOGR – DSO  0 – 1 
 
Na een matige seizoenstart leek na de twee overtuigende uitoverwin-
ningen bij DOTO en FC ’s Gravenzande het lek boven te zijn bij TOGR, 
maar na afloop van de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen DSO was 
de deceptie enorm aan de Charloisse Lagedijk. 



 
Hoewel de thuisploeg startte in de vorm van de laatste weken, kon men 
uit het overwicht geen voorsprong forceren. DSO loerde op de snelle 
omschakeling naar de aanval, waarvoor het ook de behendige mensen in 
huis heeft. Ondanks een optisch overwicht voor de thuisploeg, was het 
aan uitblinker Jimte danken dat de stand na een half uur nog steeds op 
0-0 stonf. Spits Richard Hilekes had na mistasten in de defensie een 
uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg na 20 minuten op voorsprong te 
zetten, van der Leer voorkwam met zijn redding een zeker doelpunt. 
Vijf minuten na dit voorval was TOGR niet bij de les bij ee snel genomen 
vrije trap, maar ook aanvaller Pim van Rijn werd knap van een doelpunt 
afgehouden. Ook vlak voor rust moest er handelend worden opgetreden 
door de doelman na een gevaarlijke kopbal vanuit een vrije trap. Hoewel 
misschien de beste kansen voior de bezoekers waren in de eerste helft, 
speelde TOGR niet slecht. Maar het ontbeerde net dat stukje geluk zoals 
in de fase dat Gilberto vanaf de achterlijn de bal op Sam teruglegde, die 
gestuit werd door de absolute uitblinker van het veld deze middag, kee-
per Sven Wolsheimer van DSO.  
Toch werd er vlak voor rust aan de overzijde de 0-0 doorbroken. In we-
derom een snel uitgevoerde uitbraak kon de bal vanaf 12 meter worden 
ingeschoten. In ee poging een zeker lijkend doelpunt te voorkomen, 
gooide Roger zich in de baan van het schot. Helaas ketste de bal af via 
zijn arm, zodat een strafschop het gevolg was. Niels Schoonen liet Jim 
kansloos en zorgde zodoende voor 0-1 ruststand. 
 
Na rust maakte Antonio, die vanwege verplichtingen niet had getraind, 
zijn opwachting. Verdediger Roger had hiervoor het veld geruimd.  
De nog aanvallender intenties van deze wissel werden direkt zichtbaar, 
met nog geen minuut op de klok schoot Antonio de bal vanaf 17 meter 
goed in. Het handje van keeper Wolsheimer was echter net genoeg om 
de bal via binnenkant van de paal weer het doel uit te doen komen. 
De toon was gezet en in de ninuten hierna was het mogelijkheid op mo-
gelijkheid, maar de bal wilde er niet in.  
Evenals in de wedstrijd tegen BVCB werd het de tweede hekft een ware 
stormloop richting het doel van de tegenstander, zonder dat dit 
daarwerkelijk echt veel kansen opleverde.  
Naar mate de minuten vorderden werd het spel steeds nerveuser en 
gejaagder. Van zijde van DSO werd de voorsprong met bewonderens-
waardige inzet verdedigd en op de momenten dat er sprake was van een  

 
doorbraak, vond TOGR steeds keeper Wolsheimer op zijn weg, die niet 
alleen gweldig stond te keepen, maar ook in de spelvoorzetting een 
groot aandeel had. Dit leverde, vanwege het steeds meer risiconemende 
TOGR, een aantal mgelijkheden op voor de bezoekers. Met name Jim 
zorgde er voor dat deze spoaarzamen gevaarlijk aanvallen werden ge-
smoord en niet nog meer achteerstand werd opgelopen. 
In het laatste gedeelte werd zelfs Jeffreu als extra stormram mee vooruit 
gestuurd, maar het mocht niet baten. Te vaak was er sprake van te ge-
haast spel, wat de zorgvuldigheid om te scoren parten speelde. Jessey 
was na een uittrap van Jim nog dicht bij een treffer, zijn kopbal passeer-
de deze keer dan wel de uitgekomen keeper, maar belandde enkele 
centimeters naast. 
 
Het slotakkoord in de (volgens meerderen) te korte blessuretijd was voor 
de ingevallen Luc, die met een verwoed schot leek te scoren, echter 
Wolsheimer lag ook deze laatste maal in de weg. 
 
Wederom een een onverwacht en onnodig tegenvallend resultaat, maar 
gezien de overige resuktaten is de strijd in de eerste klasse B nog ge-
heel open. 
 
Volgende week wacht de uitwedstrijd in Katwijk tegen Rijnvogels. 
 
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Edivaldo Pinto, Jeffrey de Koning, Carlos Lopes, 
Roger Lieveld (46. Antonio Garcia Mendes), Uriel Trustfull, Dario Lata 
Olaya, Sam de Meester (68. Luc van Loon), Jessey Soares, Diego 
Watson, Gilberto Mendes Rodrigues (84. Bojan Stefanov). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 6 NOVEMBER. 
 
88378  FCRIJNVOGELS-TOGR  14.30 u. 1

e
 Mientweg1,Katwijk. 

  Opstelling, vertrek enz.na de training van dond. 4/11 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo- Verz.A.vd.Burg. 
  Scheidsr.:W.Wigleven-Ass.scheidsr.RF.Boessen. 
 
107210  CAPELLE 2-TOGR 2  11.00 u.PC.Boutensingel. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van dond.4/11 
  Leiding:Hrn.v.Veelen-Luhrman-Verz.A.Rook- 
  Scheidsr.M.Maurits-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
70782  TOGR 3-PPSC 2  11.30 uur. Scheidsr.:RJ.Biesot. 
 
124982  TOGR 4-RFC 2000 3  13.30 u. Schr.J.Bezemer. 
  RES.SHIRTS. 
 
61419  TOGR 5-XERXESDZB 7  15.00 uur Scheidsr.??????? 
 
 
PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 13 NOVEMBER. 
 
132312  TOGR 1 –SPORTLUST46 1  14.30 uur. 
  Opstelling na de training van donderdag 11/11 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo-Verz.A.vd.Burg- 
  Scheidsr.:P.Oskam-Ass.scheidsr.RF.Boessen. 
 
126840  TOGR 2-DOTO 2  11.30 u. 
  Opstelling na de training van donderdag 11/11 
  Leiding:Hrn.v.Veelen-Luhrman-Verz.A.Rook. 
  Scheidsr.:M.Voois-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
49704  XERXESDZB 3-TOGR 3  12.30 u.I.Stravinskysingel 
  Scheidsr.:JJ.Overeinder. 
 
74511  LOMBARDIJEN 3-TOGR 4  14.30 u. Buitendijk. 
  Vertrekken om 13.30 uur 
 
131010  EGEL.BOYS 4-TOGR 5  12.15 u.Oldegaarde(Coal). 
  Vertrekken om  11.15  uur 
 
 
 

PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR DIV.DATA. 
 
MAANDAG 8/11 4397 DRENKWAARD 4-TOGR 4  20.00 U. 
   Sporth.Drenkwaard, Molendijk, Zuidland. 
   GEEN SCHEIDSRECHTER. 
 
WOENSDAG 10/11 1063 BSCZEEFRDRUK 1-TOGR 1  20.00 u.Sporth. 
   De Tulp, J.v.Beierenweg, Voorhout. 
   Scheidsr.N.Mos-Secr.O.Day 
 
   1910 TOGR 2-ZVOB 1  20.00 u.Wielewaal. 
   Scheidsr.S.Wolters. 
 
   2936 TOGR 3-OACNBOYS 4  21.00 u. Wielewaal. 
   GEEN SCHEIDSRECHTER. 
 
DONDERDAG 11/11 473 SPALAND H1-TOGR H1  19.00 Wielewaal. 
   Spaland moet voor leiding zorgen. 
 
MAANDAG 15/11 1952 VOORNE 2-TOGR 2 20.00 u. Sporthal Dukdalf, 
   Reede 22, Brielle. 
 
WOENSDAG 17/11 1071  TOGR 1-ALEXANDRIA 1  21.00 u. Wielewaal. 
 
   4466 TOGR 4-VOORNE 6  20.00 u. Wielewaal. 
 
DONDERDAG 18/11 8093 TOGR H1-SDV H1  19.45 u. Wielewaal. 
   Wico moet voor leiding zorgen. 
 
VRIJDAG 19/11 2991 0ACNBOYS 5-TOGR 3  22.00 uurSporthal 
   Den Oert, J.Witteveenlaan, Spijkenisee. 
   Scheidsr.R.vd.Zee. 
 
PROGRAMMA IN DE MAAND DECEMBER. 
 
Aan de hand van diverse vragen delen wij U het volgende mede. 
De laatste trainingen voor alle secties zullen plaats vinden op 
Donderdag 16 december. Op zaterdag 18 december volgt er nog een 
programma hoofdzakelijk voor inhaalwedstrijden. 
De eerste trainingen in het nieuwe jaar starten weer op maandag 3/1. 
Op de zaterdagen 8 en 15 januari volgen inhaalwedstrijden of eventueel 
oefenwedstrijden. 

 



Van het jeugdbestuur: 
Sint 
Wij hebben van Sint Nicolaas  al gehoord dat hij op vrijdag 3 december om 
18.00 uur op bezoek komt bij de E’jes van T.O.G. Hij heeft jullie broertjes en 
zusjes en natuurlijk ook jullie ouders uitgenodigd 

 
Programma voor zaterdag 6 november a.s: 

 
Wedstr.101310: VOC A2 - TOGR A1 Aanv.:15.00 u. Vertr.:14.00 u. naar 
Haze- laarweg 7  RtdamLeid.: Fokke Vitters (06-47786742) en Danny Looren 
de Jong (06-28185573) 
Serdal Kayhan, Jeffrey Goncalves, Rafael Andrade Freire, Joel Boessen, 
Patrick Braspenning, Mohammed Elouazizi,  Jaysior Guido,  Dwight 
Pengel, Elyazid El Hamdaoui, Aldi Andrea, Sabir Boulakhrif, Daley Vitters, 
Ayad Ibrahim, Curthly Berkel, Enes Adslmis. 
 
Wedstr.: 159931: VFC C4 - TOGR C1  Aanv.: 12.15 u. Vertr.:11.15 u. Naar: 
Sportlaan130 Vlaardingen Leiders: Najim Haddach (06-84123021) en 
Romeo Weegman (06-24130120) – spelers:Didi Seintje, Clarence 
Gravenstijn, Amrish Baidjnath, Wierish Baidjnath, Fati Erkilicoglu, Shurvin 
Eugenio Jassin Haddach, Phawan Jagdeo, Verin Jagdeo, Stefan Luhrman, 
Sherwin Rosalia, Arnoud van Asperen, Gianni v.Oord, Achmed Boujemaoui 
 
Wedstr.: 52888: DHZ E1  - T.O.G.R E1 Aanv.: 09.00 uur Vertr.: 08.00 uur 
Naar: Olympiaweg 272 te Rotterdam 
 
Wedstr.:53414: CVV/Mercurius E3  - T.O.G.R E2 Aanvang: 11.00 uur 
Vertrek: 10.15 uur  Naar: Groene Kruisweg 35 te Rotterdam 
 
Wedstr.: 147865:T.O.G.R E3 - Zwervers E3 Aanvang: 08.30 uur 
Aanwezig.: 07.45 uur  Scheidsrechter: Joop Pitlo 
 
E Selectie: Jessey Lems, Avik Badal, Fares Kerzazi, Fahd Boukoulla, Anas 
Kaddouri, Hasan Salar, Walid Alhabase, Mourat Alhabase, Matthias van 
Asperen, Winesh Baidjnath, Haroune Boufangacha, Madi Chamsse, Sharan 
Dharmlal, Ilias Haddach, Daryl Martinez, Nemanja Stojiljkovic, Ramie 
Sulaiman, Calvin Wolff, Churi Hendriquez, Amar Fejic, Youssef Abarkani, 
Mike Frimpong, Remy Etonge, Vera Mulder, Jherven Berkel, C. Habchi, Noa 
Boessen, Devano Kleijn, Liza van der Sluis, Romy Luhrman, Kensha Wolff, 
Ayoub Negrouz, Jalai Aichi, Omar Berkane, Shanthurley Apostel 
 
Indeling van de teams horen jullie van de leiders. 

Leiders/Trainers: Miloud Boufangacha, Hasan Kerzazi (06-47154409) en 
Henk Tellekamp (06-14729928), Jasper Mulder 
 

            Programma voor zaterdag 13 november a.s: 
T.O.G.R A1 is vrij 
 
Wedstr.: 159932: TOGR C1 - Hillegersberg C2 Aanv.: 10.00 uur 
Aanwezig.:09.00 uur. Scheidsrechter: Sjaak Roukema 
Leiders: Najim Haddach (06-84123021) en Romeo Weegman (06-24130120) 
 
Wedstr.: 62143: T.O.G.R E1 - Slikkerveer E3 Aanvang: 08.30 uur 
Aanwezig: 07.45 uur Scheidsrechter: Rob Mak 
 
Wedstr.:123903: TOGR E2 - DRL E6 Aanvang: 08.30 uur 
Aanwezig: 07.45 uur   Scheidsrechter: Joop Pitlo 
 
Wedstr.: 130224: DRL E8 - T.O.G.R E3 Aanvang: 08.30 uur 
Vertrek.: 07 45 uur   Naar: Spinozaweg 498 te Rotterdam 
 
Sensatie blijft uit in Venlo, maar eervol verlies voor TOGR E2 (verkort) 
Eindelijk was het zover. Op 20.10 reisde E2 af naar Venlo voor de wed-
strijd tegen VVV Venlo F1/E. Iedereen was aanwezig om 14.30 u. – toen de 
bus was aangekomen, stapte iedereen in: spelers, trainers, meereizende 
ouders/supporters. De busreis liep goed en aankomst stadion De Koel 
was om 16.45 u,. Ontvangst in het supportershome. 
Omkleden om 17.15 u. en toen gebeurde het: We mochten van de trap af 
waar alle spelers uit het betaalde voetbal ook vanaf moeten. Een leuke 
ervaring ! 
Bij het begin van de wedstrijd was al duidelijk dat TOGR niet veel had in te 
brengen. Het was een zeer sportieve wedstrijd. Binnen 5 minuten was het 
2-0 maar uit een vrije trap kwamen we terug tot 2-1. Daarna werd de wed-
strijd alleen maar leuker. Dat met de rust E2 slechts met 3-2 achterstond 
was dankzij een goede inzet en heel goed keeperswerk van Mahdi Chams-
se. Zo ging het ook in de 2

e
 helft maar op een gegeven moment konden de 

onzen VVV niet meer bijhouden. Uitslag onbelangrijk, maar sportiviteit: 
prima ! Gezellig na afloop in supportershome. Misschien komt VVV bin-
nenkort een bezoek aan Rotterdam brengen.Op terugweg werd 
McDonalds te Sevenum aangedaan om daar te eten. Dit hadden de spelers 
wel verdiend ! Gedrag: keurig – geen enkele waarschuwing moeten geven 
was niet te merken dat TOG had verloren – leek wel of E2 kampioen was 
geworden ! terug: 22.20 u. Een heerlijike, sportieve, gezellige dag. Dank  
aan iedereen. Uitslag: 9-3 (Youssef Aberkani 2x; Ramie Sulaiman 1x) 

 


