
TOGR HEEFT DE JEUGD
WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST
Kortom, TOGR geeft om de jeugd en wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst!!! Deze clinic past dan ook precies in de plannen van de jeugdafde-
ling van TOGR. Doelstellingen als meer jeugdspelers, meer jeugdtrainers,
meer jeugdleiders en meer jeugdscheidsrechters worden mogelijk verge-
makkelijkt door het opzetten van dit soort activiteiten. TOGR heeft nu zo’n
honderd pupillen en junioren die zijn verdeeld over acht teams. Wat wil je
ze als vereniging bieden? Wat kun je ze bieden? Bij TOGR willen we meer
gaan investeren in pure voetbalactiviteiten. Een fenomeen als
Sinterklaasavond handhaven we natuurlijk en andere leuke avonden worden
ook georganiseerd, maar daarmee onderscheid je je tegenwoordig niet meer
als voetbalclub. Praktisch iedereen doet het, je trekt kinderen en ouders er
niet meer mee over de streep. Nee, bij TOGR richt het jeugdbestuur zich in
eerste instantie op datgene waar we voor staan: voetbal. Denk bijvoorbeeld
aan deze clinic met Mario Been.

MARIO BEEN GEEFT VOETBAL CLINIC BIJ TOGR

Op woensdagmiddag 2 november geeft de trainer van Excelsior, Mario
Been een clinic voor de F en E jeugd. Wat is er leuker om een middag
getraind te worden door de Oud-Feyenoord topspeler, die met Johan Cruijff
in het team kampioen van Nederland werd en zelfs in het Nederlands elftal
heeft gespeeld.

Een training gegeven door Mario Been, de kans om met hem op de foto te
gaan en een handtekening te vragen en heel misschien neemt hij nog wel
een speler uit het eerste van het dit seizoen zo succesvolle Excelsior mee op
deze TOGR-middag.

KUNSTGRASVELD

Maar ook het nieuwe kunstgrasveld draagt bij aan een verbeterde situatie
om de jeugd te laten voetballen. Er kan immers altijd getraind worden en
bij afgelastingen kan het jeugdbestuur een zogenaamd schaduwprogramma
opstellen, zodat er altijd geoefend en dus gevoetbald kan worden. TOGR
heeft lang op zo’n kunstgrasveld gewacht, maar mede door de inzet van
Lionel Martijn van de deelgemeente Charlois is er dus dit seizoen een
mooie wens in vervulling gegaan.

Op dit schitterende kunstgrasveld zal ook op woensdagmiddag 2 november

aanstaande de voetbal clinic plaatsvinden. Op deze middag verzamelen we
omstreeks 13.30 uur, waarna de clinic werkelijk om 14.00 uur zal starten.

Mario Been zal hierbij geassisteerd worden door de hoofdtrainer van het
eerste elftal van TOGR, Theo de Boon en ook de doelman Mark Smeding
en de middenvelder Winston Faerber (meer dan 400 wedstrijden in het
betaald voetbal) zullen assistentie verrichten. Mario Been gaf in het voor-
gesprek al aan dat een clinic uit drie hoofdstukken zal bestaan, namelijk
training op techniek, training op afwerken en een partijvorm. Aan iedere
deelnemer wordt er tussendoor een flesje sportdrank verstrekt en na afloop
is de keuken open voor degene die mogelijk nog een patatje wil kopen. Ook
is er voor iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname, dat
door Mario Been persoonlijk ondertekend zal worden.

VOETBAL CLINIC BIJ TOGR - HOE DOE IK MEE????

Vanzelfsprekend is de voetbal clinic voor de F en E jeugd van TOGR, maar
zij mogen ook een vriendje die graag wil voetballen meenemen. Maar ook
voor de andere jeugd in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 9 jaar, die
graag kennis wil maken met die sympathieke club op de Charloisse
Lagedijk 885 is er een mogelijkheid om gratis deel te nemen aan deze mid-
dag. Je moet je dan wel vooraf met naam en telefoonnummer aanmelden
via het emailadres: acvanderpoort@chello.nl
Vanzelfsprekend zijn de ouders ook van harte welkom, immers u wilt graag
weten waar uw kind mogelijk een leuke voetbalperiode in zijn jeugd kan
gaan opbouwen. Er zullen op deze middag voldoende mensen aanwezig
zijn die u desgewenst meer informatie kunnen verschaffen.
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Charloisse Lagedijk 885

3084 LD Rotterdam
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DETACHERING TECHNISCH PERSONEEL

Amanos Projektbureau bv is op zoek naar:

- Gritstralers - Elektromonteurs

- Verfspuiters - Lassers

- Constructieschilders - Bank-/IJzerwerkers

- Timmerlieden - Productiemedewerkers

Bel voor meer informatie 010 - 480 81 84 
of kom langs aan de Laan op Zuid 392 te Rotterdam

DE IDEALE PARTNER VOOR AL UW PROJECTEN

Laan op Zuid 392 Tel.: 010-480 81 84 www.amanos.nl
3071 AA Rotterdam Fax: 010-480 09 68 info@amanos.nl

Tijdens bruiloften, recepties,
bedrijfsfeesten, zijn wij het
juiste adres voor uw koude
buffet en/of luxe snacks.

Info bij de keuken van TOGR of

tel.: 010-4804944, vragen naar Jasper

Parker SED Sirai Sita

Pneumatiek Menbraanafsluiters Magneetventielen Waterfilters
Hydrauliek Flowmeters Slangventielen UV-desinfectie

Voetballers opgelet!
Kijk op: www.ringelberg.nl

Het leukste vervoer voor de
competities, groepsdagtochten

en clubreisjes

Leo Ringelberg Touringcars • Postbus 218,  3190 AE Hoogvliet
• Leerlooierstraat 44, 3184 AB Hoogvliet
• Tel. 010-6018777 • Fax: 010-5014286

• Internet: www.ringelberg.nl • e-mail info@ringelberg.nl

J. F. K. VAN DIEM - Scheepsbevrachtingen

Goudsesingel 148-150 - 3011 KD Rotterdam
Telefoon : 010 - 433 05 81 - 433 08 95
Fax : 010 - 433 23 74
E-mail : j.f.k.vandiem@planet.nl

Telefax 0181 - 61 23 04
Telefoon 0181 - 61 80 77

http://www.ace-engineering.nl
E-mail info@ace-engineering.nl
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