“Laat maar koud worden”
TOGR6 seizoen 2009/2010
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Inleiding
5 September 2010, dat was de datum waarop we weer mochten voetballen. Vier
maanden zomerstop. Het is nu juli. Twee maanden voorbij, nog twee te gaan. Zo
lang heb ik me nog nooit onthouden. Was het maar augustus. Wat kruipen de dagen.
Eind augustus. De dagen verstrijken, de eerste wedstrijd zit er aan te komen. Het
duurt nog maar twee weken. Een handjevol spelers heeft de hele zomervakantie
doorgetraind. Zij wisten het wel, wij hebben de beste conditie en wij zijn wedstrijdfit.
We gaan het dit seizoen gewoon doen.
Natuurlijk spookten de magere 4 punten van vorig seizoen nog door ons hoofd. Maar
dit seizoen? Dit seizoen worden wij kampioen !
Eén dag voor de opening van het seizoen. Wat kon er nog fout gaan? Aankomende
shirts, een nieuwe website en 2 versterkingen. Toch maakte zich een gezonde
wedstrijdspanning van ons meester.
Het is zover: 5 september. Vandaag gaat het gebeuren. TOGR 6 is er klaar voor.
TOGR 6 gaat dit seizoen knallen. Om 14.00 staan er 11 goedgehumeurde en
afgetrainde mannen op het veld. Het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter bij
WCR. De bal rolt weer…
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Spelersportretten
Theo Rook
Deze flegmatieke speler met krachtig voorkomen heeft de
bijzondere vaardigheid om een kans op waarde te
schatten en een kans te laten zijn voor wat hij is. Op
welke plek hij ook gepositioneerd wordt in de opstelling,
voorin is hij te vinden. Schaamteloze, niet van zijn stuk te
krijgen, vooruitdenker. Tevens verantwoordelijk voor de
tekst op ons tenue ‘meer dan bouwen ’. Is hij dat ‘meer’?

Rob Rook
Een naam die allitereert vraagt om een typering die
allitereert. Driftige dribbelaar die na de wedstrijd nog
kan nagenieten van die ene ‘panna’. Bezit,
desgevraagd, een scala aan hersteltips voor zijn
teamgenoten, waarvan het effect op eigen risico mag
worden ingeschat. Heeft, tevens als zijn naaste
familielid, de vaardigheid om een kans een kans te
laten. Is drukdoende op het middenveld en verliest
zelden zijn positieve kijk.

Richard Kraak
Samen met een teamgenoot reeds 40 jaar spelend lid van
TOGR. Tevens honkvast in het veld, de eeuwige
linksback. Onverstoorbaarheid, juiste positionering en
minimale inspanning met als doel, verhogen van
duurzaamheid eigen voetbalvermogen. Populair gezegd,
een ‘zekerheidje’, als hij niet geveld wordt door blessures
die met jaren wat vaker met hem komen kennis maken.
Daarnaast standaard meerdere wedstrijden uit de roulatie
in verband met winterse activiteiten.
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Martijn Sneep
Deze jonge blonde gladiator staat in het centrum van de
verdediging. Door daad en kracht heeft hij de
voorbestemde eeuwige voorstopper naar rechter positie
van de verdediging verdreven. Hij is in staat om zich vast te
bijten en niet meer los te laten. Het verschalken van menig
opportunistische spits kan leiden tot musculaire krachten in
de opbouw. Mogelijkheid om in te zetten voor een laatste
man met beperkingen.

Hans “ Der Kapitän” Erkens
Aanvoerder. Bepaalt de wedstrijdstrategie. In de loop
der jaren enkele linies teruggezakt. Van spits naar
laatste man. Goed schot in de benen. Rots in de
branding, gaat geen tegenstander uit de weg. Beroemd
geworden vanwege z’n Maradonnaatje. Een
onvrijwillige buiklanding niet op de buik maar op de kin.

Martin “Frits” Ooms
Rechtsachter. Van jongs af aan lid van TOGR.
Onverstoorbaar in het veld. Als het moet meedogenloos.
Sterk op de vierkante meter en in de korte combinaties.
Samen met zijn zoon Rob Ooms is hij altijd present op de
trainingen. Zelfs tijdens de trainingen blijft Martin indruk
maken. Door zijn aanwezigheid en felheid draagt
iedereen nu scheenbeschermers tijdens de trainingen.
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Michael “Sjel” Schell :
Aanvallende middenvelder. Snelheid is zijn wapen. Laat
menigeen versteld staan van zijn onnavolgbare acties.
Schiet het liefst uit alle hoeken en standen. Heeft naast
het voetbal nog een passie: darten. Vandaar zijn
doelgerichtheid.

Raul “El Butre” Jimenez :
Aanvallende middenvelder/spits. Spaans temperament
in een Hollandse verpakking. Behendig, snel en
kopsterk. Af en toe op het flegmatieke af. Altijd loerend
op zijn kans. Gedreven, wil altijd spelen. Zelfs als hij
geblesseerd is. Tijd is voor hem een wijds begrip. Niet
vandaag dan maar morgen. Vandaar dat hij regelmatig
thuis opgehaald wordt.

Rens van der Straaten:
Rens kwam zo rond de winterstop over van B naar het
zesde en begon als rechtsback.
Dit bleek niet de goede positie en Rens heeft zich
inmiddels ontwikkeld tot scorende spits.
Met mooie goals heeft hij een aantal maal “het verschil
kunnen maken”.
Rens, hou je shirt omlaag en je hoofd omhoog als het
effe niet lukt, je kunt het!
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Mike Giesselbach:
Halverwege vorig seizoen toch wel de redder van het
zesde, is verantwoordelijk voor de nieuwe aanwas voor
het zesde.
Mike is de keeper en zei dat hij het allemaal nog moest
leren maar Mike met twee gebroken benen is nog altijd
beter dan een onzer veldspelers “in het hok”.
Ook Mike heeft het afgelopen seizoen een aantal punten
voor het zesde gepakt met spectaculaire “laat maar
komen ik zweef al naar de goede hoek” reddingen.
Mik is ook de genius achter de website en die kan alleen
nog maar mooier worden, hou het in de gaten op
www.togr6.nl

Peter van der Spek:
De spil op het middenveld, gezegend met een goede
trap en een tomeloze inzet.
Herr von der Speck is fan van FC St. Pauli en hoopt
volgend jaar weer een jaartje 1e Bundesliga mee te
mogen maken.
En een vaste kern van het zesde hoopt volgend
seizoen een keertje hiervan live mee te mogen
genieten.
Peter is ook één van de regelneven van het zesde, de
uitvinder van de voetbalquiz en de literaire bijdrage
voor de wedstrijd.

Hans “schoonpa,beruchte eerste-bal-contact” de Graaf:
Trainde eerst enkele maanden Spartaans om zich bij
TOG6 aan te kunnen sluiten. Mike had het pad geëffend:
‘Hans past uitstekend bij ons team.’ Wat een ware
woorden. Andersom heeft Hans van Mike een man
gemaakt. Ga maar eens een avondje met Hans op stap.
Een dag later vertelt je hoofd , dat het een gezellige
avond moet zijn geweest, waar je je helaas niets meer
van kunt herinneren. Voetballend doet Hans gewoon z’n
werk. Multi-inzetbaar zonder mopperen. Een aanwinst.
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Angelo Fortes
Woensdagavond, trainingspartijtje geëindigd in 7-6
waarvan 5 x Angelo.
Als veel scorende linksbuiten op de trainingen moest het
een keer gaan lukken
En jawel….tegen einde van het seizoen…..4-4 is de stand
en bal over links
De knie ertegen en meesterlijk precies onder de lat…. de
5-4 is gescoord !!!
Angelo, bedankt voor die momenten en voor je inzet dit
seizoen!
Michael van der Hoeven
De collega van Bertel, nieuw tijdens vorig seizoen
Die zou een keer komen kijken, maar moest gelijk aan
de bak
“ Dit nivo kan ik wel aan”, zei hij meteen. Dit stelt niks
voor, geen zak”
Hij kwam niet alleen, maar nam ook een spelersvrouw
mee
Zij ziet bijna elke week ons spel, daarmee niet altijd
even tevree
Hij inmiddels gewaardeerde vaste kracht op links
Slim spelend, als zaalvoetballer, bijna slinks!

Henk Degeling
Wie is die man van 40 vragen ze elke week
Die man is 74, zeg ik dan, helemaal van streek
Iedereen vol respect over deze laatste man
Continu coachend, “ de bal kan altijd terug” zegt hij
dan
Nog steeds winnend in het duel en altijd goed staan
Henk, wel laten je voorlopig echt nog niet gaan!

Bertel Geerts
Bertel praat zich altijd naar de “Man van de wedstrijd”.
Met zijn opmerking: “toen ik erin kwam, kwam er pas
voetbal in de ploeg” laat hij menig TOG-er geloven dat
hij de stervoetballer is. Natuurlijk is Bertel de sterspeler
van het zesde. Naast stervoetballer is Bertel ook een
entertainer, met opmerkingen op en naast het veld.
Wat voor Popeye spinazie is, is voor Bertel
erwtensoep.
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Wedstrijdverslagen
WCR 3 – TOGR 6 10-0 (Beker)
De openingswedstrijd van seizoen 2009-2010
Oef, wat was dit? Een wervelwind tegen. Dubbele cijfers. ‘De nul houden’ wel erg
letterlijk genomen. Is dit de wegwijzer voor weer een seizoen angstvallig verborgen
houden dat je nog actief bent in de voetballerij? Vertrekken we weer iedere zaterdag
met een zwaar gemoed naar De Dijk om de score van de tegenstander onder de tien
te houden? Pakken we pas in maart tegen acht man van SDV (0-0) het eerste
puntje? Een uurtje bowlen en steengrillen als eenzaam hoogtepunt van een druilerig
seizoen?
En WCR dan. Daar moeten we in de competitie ook nog twee keer tegen. En wordt
niet eens kampioen. Het dan dus nog dikker komen.
Nee, als het zo moet, hoeft het van mij niet meer. Ik ga darten. Of bij Deloitte werken,
parttime, 85 uur in de week. Ook op zaterdag open.
Ach, voetbal is een trieste bedoening. Maar we kunnen niet anders. Uithuilen en
opnieuw beginnen. Met huilen.
Misschien moeten we er een boek over schrijven.
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Spijkenisse 10 – TOGR 6
Nadat we een week lang bij vrienden, collega’s, klasgenoten en familieleden
angstvallig het thema voetbal vermeden, moesten we zaterdag 12 september voor
de tweede bekerwedstrijd van het seizoen aantreden in Spijkenisse. Dat had nog wel
wat voeten in de aarde. Misschien trachtte de TomTom ons een nieuwe blamage te
besparen en parkeerde ons tot twee keer toe op een doodlopend fietspad.
Uiteindelijk konden we echter met 16 (zestien!) man, inclusief MichaelMichael en
HansHans, aan de wedstrijd beginnen.
Een blik op de tegenstander rechtvaardigde het gevoel, dat er vandaag iets te halen
zou zijn. Toch deed één onachtzaamheid in de defensie ons met een 1-0 achterstand
de rust in gaan.
We keken elkaar bij het plichtmatige kopje thee eens diep in de ogen, zeiden elkaar
eens flink de waarheid: er moest in de tweede helft ‘uit een ander vaatje getapt
worden’ (dank je, Bertel).
Als snel kwamen we na een scrimmage, waar de Engelse vierde divisie zich niet
voor zou schamen, op gelijke hoogte. Een goede spits hoort op de goede plaats te
staan. En omdat Raul daar stond, krijgt hij de credits voor het doelpunt.
Helaas bleef het bij 1-1. We hadden het voetballend over(ge)wicht in een winstpartij
moeten omzetten. Winst volgende week bij Botlek zou ons nog naar de tweede
bekerronde kunnen brengen.
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SC Botlek 7 - TOGR 6
Hoewel het vierde elftal met de noorderzon is vertrokken, houdt ons elftal dit jaar
stug de geuzennaam "het zesde" aan.
"Sherrif" van eenieder van het zesde, Hans Erkens, trakteert nog op een rondje koffie
want het wachten is nog op Richard Kraak (verslapen...).
Filosoferend over de opstelling zien we 'KSB pompen & filters' het TOGR terrein
oprijden en voor ons het teken om, helemaal binnendoor, vanwege een haperende
Botlektunnel naar SC Botlek af te reizen.
Met de sterkst mogelijke opstelling, met Bertel Geerts op linkshalf, werd er, strak
11.45u, aangetreden.
Druk gebarend probeert Henk meer lijn in het spel te krijgen, maar met veel
beweging en dreiging naar voren, weet Botlek er voor de rust al vier in te prikken.
Onverbiddelijk wordt keeper Giesselbach hierop aangesproken en gewisseld, al
speelde zijn blessure hier ook een rol bij.
Met nieuw elan, beter veldspel en de korte pass van weleer weet TOGR wat beter in
de wedstrijd te komen.
Helaas wordt gelegenheidskeeper Raul Jimenez met een "kopdoelpunt" (begin
tweede helft) en een "punter" in de lange hoek (einde tweede helft) nog tweemaal
verrast en eindigt deze laatste bekerwedstrijd met 6-0.
Lichtpuntje was nog wel het afdwingen van een grote kans. Bertel, die volgens
geruchten de vorige avond op een pleinfeest in Ridderkerk 'over de tong ging',
passte lang op Diego (gelukkig weer terug na lange afwezigheid), die vervolgens
voorzette richting tweede paal, alwaar Angelo helaas het intikkertje niet kon
verzilveren.
Ander lichtpunt was dat we wederom goed in onze manschappen zaten; ondanks de
afwezigheid van de gebroeders Rook, konden we toch op 14 selectiespelers
rekenen..........iets wat grote hoop voor de toekomst betekent.
Volgende week de 1e competitiewedstrijd!

11

TOGR 6 – Poortugaal 4

Vandaag was het de eerste competitiewedstrijd van het zesde, als tegenstander
hadden we gerekend op Rijnmond Hoogvliet Sport maar op het veld aangekomen
troffen we daar PSV aan !?!?
Toen we van de schrik bekomen waren bleek het om PSV uit Poortugaal te gaan dus
dat viel weer mee.
Waarschijnlijk waren we toch wat geïntimideerd en kwamen we als snel achter met
0 - 1 door een kopdoelpunt, die wel behoorlijk strak werd ingekopt maar daar hadden
wij dus niets aan.
TOGR 6 kwam beter en beter in de wedstrijd en er werden ook een aantal kansen
gecreëerd zo hadden we Theo al haast doodgeknuffeld maar toen bleek toch de
keeper van PSV in de weg te liggen, het bleef 0-1 en we gingen toch hoopvol en
redelijk tevreden de rust in.
In de pauze een paar wissels doorgevoerd en vol goede moed de tweede helft in.
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Ook in de tweede helft draaiden we nog lekker mee en de gelijkmaker hing in de
lucht maar kans na kans ging verloren, mede door goed keeperswerk van de PSV
goalie.
Uiteindelijk viel de 0-2 en bleek toch dat we er doorheen begonnen te zitten, daarna
ging het snel en kwam na 90 minuten de einduitslag van 0-5 op het bord te staan.
Deze 0-5 was wat geflatteerd zoals weleens gezegd wordt, TOGR 6 had er zelf toch
minimaal ook 3 moeten maken maar …….. dan moet ie er wel in mannen!
Het vertoonde spel biedt wel perspectief voor de toekomst, want er is zeker niet
slecht gespeeld.
Volgende week Zwaluwen uit, een oude bekende dus TOMTOM kan thuisblijven, we
vinden het zo wel!
Er tegenaan dus, en die 3 punten in de tas mee naar huis nemen.
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Zwaluwen 10– TOGR 6
Zaterdagmiddag, 3 oktober 2009, om half drie. Een vervelende winderige middag.
Verzamelen op de club. We moeten uit naar Zwaluwen.
Er is een lichte mate van optimisme te bespeuren over de winstkansen. Driftige
speculaties over de sterkte van de tegenstander. Iets in de trend van: als dat het
team is met die vader en zoon....... Kortom we zouden vandaag wel eens kunnen
winnen.
Niet spelers, Richard Kraak met de naweeën van de vorige wedstrijd, Michael Schell
en ondergetekende (bovenbeenblessure). Het team is verder op volle oorlogssterkte.
Staat daar vlak voor het vertrek Bertel vrolijk te wezen .............................met een bak
erwtensoep. Hilariteit alom. Zijn commentaar: ik snap niet dat jullie niet eten voor een
wedstrijd.
Uiteindelijk zijn we toch op tijd vertrokken.
Aangekomen bij Zwaluwen was het snel verkleden en dan de onvermijdelijke
warming-up. Op het veld was de tegenstander al bezig met hun warming-up en snel
bleek dat de gemiddelde leeftijd van het team van Zwaluwen duidelijk lager te zijn
dan die van ons.
Nuchter commentaar: ach jonge spelers hoeven ook geen goede spelers te zijn.
Afijn, het begintijdstip van de wedstrijd, kwart over vier, verstreek. Geen
scheidsrechter. Uiteindelijk vijf minuten later kwam daar de leider van de wedstrijd
parmantig aangestapt met, in zijn rode sokken verborgen, scheenbeschermers. Zou
die in het verleden kennis hebben gemaakt met Hans of Martin?
Dan de wedstrijd: het ging gelijk op. Onze verdediging stond als een huis onder
leiding van Hans, op het middenveld buffelde Bertel (dankzij..........) en onze eigen
Demi de Zeeuw, Angelo, liep zich de longen uit het lijf. Hij was overal te vinden waar
nodig. Uiteindelijk eindigde de eerste helft in een doelpuntloos gelijkspel.
Dan de tweede helft. Ons team werd op verschillende posities gewijzigd. In de spits
Henk, met shirt voorzien van het legendarische nummer 14, voor Jimmy en Rob voor
Raul. Maar ja, om een of andere reden beginnen we altijd met een TOGR6
kwartiertje, oftewel de tegenstander scoort. Ook nu weer ondanks enkele goede
reddingen van onze licht geblesseerde keeper Mike.
Het bleef lange tijd 1-0. Om toch minimaal een gelijk spel in de wacht te slepen
werden er enkele tactische omzettingen gedaan. Henk ruilde de spitspositie in voor
een meer verdedigende rol waardoor Martijn als een soort Koevermans de
voorhoede ging versterken. Angelo werd vervangen door Jimmy. De druk van onze
kant werd stevig opgevoerd wat resulteerde in enkele goede doelpogingen.
Uiteindelijk bleek de scheidsrechter een cruciale rol in de wedstrijd te spelen. Onze
nummer 14 had een splijtende pass in zijn gedachten en voerde deze ook uit. Helaas

14

voor hem liep de scheidsrechter in de baan van de bal. De afketsende bal werd door
de tegenpartij bemachtigd en, na een goede combinatie, kordaat in ons doel gewerkt.
2-0, het gevoel van onmacht bekroop ons. We speelden tegen 12 man.
Gelukkig loopt er maar één scheidsrechter in het veld. Stel je had nummer 1 tot en
met nummer 6. Wat zou dan de uitslag geweest zijn?
Nog tien minuten te spelen. Het woei inmiddels behoorlijk en het werd al dreigend
donker. “Weet je wat”, dachten enkele leden van Zwaluwen, “we ruimen alvast de
hoekvlaggen op”. Zo gedacht zo gedaan. En weg liepen ze, met de hoekvlaggen
onder de arm. Gelukkig zag de scheidsrechter dit en floot de enthousiastelingen
terug.
Uiteindelijk bleef het bij de stand 2-0. Ondanks het verlies kunnen we tevreden zijn
over het spel. We maken vooruitgang en de eerste overwinning kan niet uitblijven.
Volgende week zaterdag mogen we het tegen de Zwervers laten zien. Thuis, met
een trouwe supportersschare als twaalfde man, moet het maar gebeuren. En voor de
wedstrijd.....................een beker erwtensoep.
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TOGR 6- IJVV de Zwervers 9
Zaterdagmiddag 10 oktober 2009 om twaalf uur.
Op een wisselvallige dag qua weer moet Togr het opnemen tegen IJVV de Zwervers.
Van te voren is iedereen vol optimisme, want vandaag zullen we echt 3 punten gaan
pakken.
De opkomst is weer geweldig met maar liefst 17 spelers, wat betekent, dat er 6 op
het bankie moeten plaatsnemen. Tijdens het aankleden wordt nummer 14 speciaal
apart gehouden voor de nestor van de ploeg. Ook is er enige onduidelijkheid wie er
nu als wissel begint en wie er halverwege in zal komen.
Uiteindelijk is het dan duidelijk en kan de wedstrijd beginnen.
Het is gelijk duidelijk waar het gevaar van de tegenstander vandaan komt. Namelijk
van de snelle en beweeglijke nummer 9 van de Zwervers. Martijn, Richard en Henk
hebben hier hun handen vol aan. Maar Togr krijgt kans op kans in de eerste helft
waaronder een schot op de buitenkant van de paal door Peter maar de bal wil er niet
in. En dan gebeurt er iets wat al zo vaak gebeurt, togr komt op achterstand. De
nummer 9 van de Zwervers is teruggezakt halverwege z’n eigen helft en geeft de bal
diep op de rechtsbuiten. Door een misverstand tussen Henk en Richard schiet de bal
door en daar is de 0-1.
Nog steeds is de nummer 9 een handenbindertje die uiteindelijk een penalty versierd
na al eerder vol misbaar naar de grond te zijn gegaan. Maar een oude regel is dat
degene die de penalty krijgt hem nooit zelf moet nemen maar het gebeurt toch en het
resultaat was 2 meter over de goal heen. Togr gaat uiteindelijk met een 0-1
achterstand de rust in.
In de rust is iedereen er over eens dat we dit niet mogen verliezen en worden de
wisselingen weer doorgesproken. En dan de 2e helft…….tja de 2e helft. Togr zat met
zijn gedachten nog in de kleedkamer, want zoals Peter het zei ‘we lopen als kippen
zonder kop door het veld.’
Zo komen de Zwevers op 0-2 door een mooie goal uit een corner die goed wordt
binnen geschoten door de nummer 9 van de Zwervers.
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Er volgen nog kleine kansje voor togr en een grote voor Martijn, die zich goed had
vrijgelopen maar hij was te gretig met inschieten waar hij alle tijd had voor de
aanname. Iedereen is er over eens dat dit niet om aan te zien was.
Togr6 zal terug moeten naar de basis. Positiespel, kantelen, breedmaken en vanuit
je positie spelen zoals iedereen dat geleerd heeft bij de jeugd. Volgende week zal het
magneetbord op tafel komen om te laten zien waar iedereen moet staan en hoe
iedereen moet lopen.
Laten we hopen dat we onze trouwe twaalfde man de volgende keer een wat betere
wedstrijd kunnen voorschotelen.
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SDV 11 – TOGR 6
Zaterdagochtend, verzamelen op onze club. Het blijkt dat de selectie een stuk minder
breed is dan voorgaande wedstrijden. We gaan het nu doen met 13 man in plaats
van 17. Onze keeper Mike is helaas geblesseerd en gaat als reserve mee.
Binnen één minuut van de wedstrijd lijkt alle hoop op een goede uitslag al weer
voorbij. Met enig geluk belandt de bal bij de spits die Raul, onze 2e keeper, weet te
verschalken. Discussie over wel of niet buitenspel mag niet meer baten, de
scheidsrechter wijst naar de middenstip. 1-0…..
Het eerste kwartier blijft het daarna zoeken qua organisatie en voetbal in de ploeg.
SDV blijkt een zeer goed op elkaar ingespeelde ploeg te zijn, ze weten elkaar goed
te vinden en blijven continu goed in de bal lopen. In het tweede deel van de 1e helft
weten we toch nog druk te zetten op de goal van SDV, wat leidde tot enkele
afstandsschoten en 5 corners achter elkaar. Toch gingen we rusten met 4-0, omdat
we geen antwoord hadden op de aanvallen van SDV en de scheidsrechter niet meer
altijd wilde fluiten voor de vele buitenspelgevallen.
De tweede helft bleek toch weer de vermoeidheid toe te slaan en was de scherpte er
niet altijd meer aanwezig. De nr 7 van SDV kon dan ook meerdere malen profiteren
hiervan. Ook een opgelegde kans van TOGR, waarbij Michael Schell alleen hoefde
terug te leggen en Jimmy of Mike kon intikken mislukte ook. Uiteindelijk waren er in
de 2e helft nog twee hoogtepunten. Een mooie duik van Hans Erkens die hierbij
alleen op de stenen terecht kwam en ons eerste doelpunt van het seizoen. Een mooi
bal van Theo die via een speler van SDV over de keeper heen ging. De
scheidsrechter gaf eerst nog een corner aan, maar het was toch echt een goal!!!
Uiteindelijk was de eindstand 9-1 en moeten we deze dag maar weer snel vergeten.
De ban is in ieder geval gebroken met de goal van Theo. Volgende week moeten
wehet echt een keer gaan laten zien en knokken om de 13e plaats tegen PKC die op
doelsaldo achter ons staat.
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PKC 3 – TOGR 6
De bekervoorronde gespeeld hebbende met als doel een vrij voetbalweekend, is het
toch wel frustrerend om op de bekerdag waarvoor we uitgeschakeld waren te moeten
voetballen. Doordat er op het laatste moment elftallen werden toegevoegd aan de
kelder van de KNVB speelden wij op deze zaterdag een wedstrijd tegen PKC.
De enige club die onder ons op de ranglijst was gepositioneerd. Ook nul punten en
nog meer goals tegen (ja, dat kan). Dat gaf enig perspectief op de eerste punt(en),
werd er voorzichtig op de trainingswoensdag door een enkele positieveling
geopperd.
Op deze mistroostige dag (donker en miezerig) had het team zich op tijd verzameld
in de kantine van PKC omringd door heerlijke kookaroma’s. Het wachten was op de
man met de verwassen shirts, waarvan de rugnummers deels of niet meer leesbaar
zijn, de vormloze afzakkende broekjes en de zwabberkousen. Op het moment dat de
tas naderde, toog een ieder vol goede moed naar de kleedkamer. De opstelling waar
Hans deze week zich weer tot in de nachtelijke uurtjes over gebogen had, werd
medegedeeld en diverse spelers werden op democratische wijze op de reservebank
geplaatst. Nadat het veld was betreden bleek al snel dat PKC in ons team een
geduchte tegenstander zag. Ze hadden voor deze partij zichzelf flink versterkt met
spelersmateriaal. Een ieder die op deze dag een korte broek aan had en leek op een
PKC clublid was aan de rand van het veld gepositioneerd.
Na het eerste fluitsignaal bleek de hoge wisselfrequentie van PKC voor ons veel
problemen op te leveren. Je directe tegenstander veranderde om de haverklap en er
was geen tijd om met hem een duurzame relatie op te bouwen, zodat de sociaal
geëngageerdheid, de communicatieve kracht en relationele vaardigheid van ons
team niet tot hun recht konden komen.
Zoals gebruikelijk kwamen we al snel op achterstand door middel van een voorzet
van links die precies in de voeten van de spits terecht kwam. Deze hoefde de bal
alleen maar een zetje vooruit te geven om onze keeper te passeren. De gehele
eerste helft werd een rommelig gebeuren met zowaar een kans voor Theo die maar
een meter of vijf naast ging. Verder was er veel balverlies in de opbouw, weinig
aansluiting van de linies en veel geren met de bal richting de directe tegenstander
die de bal dan dankbaar overnam. Een redelijk werkende buitenspelval en een alerte
grens (BG) zorgde ervoor dat de schade beperkt bleef. Ook de scheidsrechter die
zijn territorium had afgebakend middels een witte cirkel op het midden van het veld
werkte niet tegen.
In de rust werd er zoals gewoonlijk op ons beschaafde wijze de tekortkomingen
doorgenomen en de wissels weer op democratische wijze vastgesteld. Braaf
wachtend op de scheidsrechter werd er invulling gegeven aan het sociale aspect van
TOGR 6. Net op het moment dat er bij sommige spelers definitieve stramheid begon
op te treden werden we door barman gesommeerd naar het veld te gaan. De
scheidsrechter had hem daartoe opdracht gegeven middels een telefoontje vanaf de
middenstip.
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Ook de tweede helft werd niet succesvol voor TOGR 6. Er viel een tweede tegengoal
en verder werd de wedstrijd gedomineerd door heethoofdigheid van een enkele PKC
speler en een scheidsrechter die niet meer wilde fluiten. Tussen al het gedoe door
maakte onze Keep weer een paar fantastische reddingen, zodat het publiek ook nog
een beetje aan haar trekken kwam. Ergens aan het einde van de tweede helft was er
even een moment dat er beter gespeeld werd door TOGR 6. Dat kwam onder andere
doordat de linies meer aansloten en er door de voorhoede van TOGR 6 meer directe
druk werd gezet op de verdediging van PKC als deze in balbezit kwam.
Helaas voor TOGR 6 en het met velen opgekomen publiek (15 personen) konden de
eerste punt(en) niet binnen worden gehaald.
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TOGR 6 – Rhoon 7
Zaterdag ochtend om 11.15 waren de mannen van het zesde weer aanwezig om de
3de thuiswedstrijd van het seizoen te gaan spelen. Wat voor sommigen van ons best
vroeg is als je beseft dat bij sommigen pas om 3 uur het licht uit ging.Eenmaal
aanwezig werden de meeste spelers verrast met het nieuws dat de nieuwe shirtjes
binnen zijn gekomen.
Met een brede glimlach stond iedereen op het veld terwijl de foto`s gemaakt werden.
Terwijl de officiële fotosessie aan de gang was, beseften we dat er niets meer kwam
van een voorbereiding, 11.59 was de fotosessie klaar en 12.00 begon de wedstrijd.
Om 12.00 begon de wedstrijd en gelijk werd het ons duidelijk dat het gevaar van
Rhoon 7 duidelijk vanaf de flanken moesten komen. Ondanks het grote overwicht dat
Rhoon 7 had, werden er weinig kansen geproduceerd.
Heel typerend was wel weer om te zien dat 90 % van de eerste helft de bal op de
helft van Togr 6 was.
Ondanks dat we goed stand hielden kwam Rhoon 7 toch nog in de eerste helft op
voorsprong.
Het was een counter en de speler kwam 1 op 1 op de keep. De keep redde eerst
goed maar de afvallende bal kwam tegen Martijn aan en deze ging in de goal.
Tot de rust hielden we goed stand en gingen we rusten met een 0 – 1 achterstand. In
de rust werd door onze aanvoeder nog duidelijk gemaakt dat we de “gedoopte” bal
moesten gebruiken. Dit moest meer vuur in het elftal brengen en vooral meer geluk.
Zo gezegd zo gedaan begonnen we met onze gedoopte bal aan de wedstrijd. Al na 5
minuten werd duidelijk dat de bal niet ons naar de overwinning zou leiden. Ondanks
de nog steeds magere 0 – 1 achterstand stond Togr 6 steeds onder druk.
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Een vervelend moment in de wedstrijd was dat een speler van Rhoon 7 het veld
moest verlaten met een gebroken pols. Dit gebeurde door een botsing met een eigen
teamgenoot. TOGR 6 wenst deze speler veel beterschap.
Na deze onderbreking was Rhoon 7 los en hadden ze veel kansen.
Op veel ballen had Mike wel antwoord of kwamen ze niet door een muur heen
geheten : Richard, Hans, Martijn en Hans.
Vooral Martijn speelde een prima wedstrijd, maar ook hij kon niet voorkomen dat het
0 – 2 werd. Snel na de 0 – 2 werd het 0 – 3 door een penalty. Deze werd veroorzaakt
door de keeper die een speler neerhaalde.
Gelukkig deed Togr 6 nog wat terug door de 1 – 3 te maken. Doelpunt werd gemaakt
uit een corner door Raul. Deze is tevens onze topscorer op dit moment.
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Lombardijen 5 – TOGR 6
Zaterdagochtend om 10.30 was het weer zover. We moesten uitspelen bij
Lombardijen. We zouden eigenlijk om 9.30 vertrekken, maar omdat Raul zich had
verslapen waren we iets later maar wel op tijd. Het was een vreemde dag met
kannen regen die uit de lucht vielen, maar wij gingen lekker voetballen.
Het was een redelijke tegenstander van ons niveau, dus deze pot konden we
winnen. Maar zoals altijd kwamen we achter: 0-1 voor hun . Het blijft gelukkig niet
lang zo, want na een schot van dichtbij kon Michael Schell de stand gelijk trekken
naar 1-1 .
Het was rust en we zeiden tegen elkaar: deze pot moeten we winnen, iedereen moet
voluit, want we hebben maar 11 man. Geen wissels dus. Maar door een paar
vervelende fouten en het klassespel van de tegenpartij kwamen we achter 2-1 en 3-1
maar aan het einde van de wedstrijd konden we 3-2 maken. Na een bal van Michael
Schell kon Theo Rook een schot op het doel vuren maar de keeper was alert en
redde knap.
Over het algemeen ben ik trots op het team want we boeken vooruitgang en dat is
belangrijk.
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Smitshoek 5 – TOGR 6
Het was zaterdag dringen geblazen op het zonovergoten sportpark Smitshoek. Zo’n
1200 mensen kwamen op het beladen duel af. Oke, waarheid gebiedt te zeggen, dat
ze niet voor “onze” jongens kwamen maar wel voor de lokale bekertopper tussen de
eerste elftallen van Smitshoek en Barendrecht. De hoofdmacht van Smitshoek trok
uiteindelijk aan het kortste eind en ging met 1-5 de bietenbrug op.
Niet alleen het eerste van Smitshoek kreeg op de broek. Ook het 7de van deze club
kreeg een nederlaag te verwerken. De winstpartij van TOGR6 komt op het juiste
moment. De supporters begonnen al te morren en er werd reikhalzend uitgekeken
naar de eerste punten.
Vanaf de aftrap speelde TOGR6 al lekker
mee wat resulteerden in diverse
gevaarlijke acties in het 16 meter gebied
van de tegenstander. Na 20 minuten was
het raak. Michael brak door op rechts en
gaf een voorzet op maat welke door
Jasper op werkelijk schitterende wijze
werd afgemaakt.

Een overwinning hing in de lucht

De Groen-Witten hadden hun lang gedroomde voorsprong gerealiseerd. Niet lang
daarna was het opnieuw raak. Na een goede actie vanuit het middenveld werd
Jasper vrij voor de keeper gezet. Met een snoeihard schot werd de 0-2 op het
scorebord gezet. Het zou nog mooier worden. In de 38ste minuut werd een corner
van Smitshoek de eigen 16 uitgewerkt en deze werd weer door de thuisclub net
buiten het strafschopgebied opgevangen. TOGR wist daar de bal van een aanvaller
te ontfutselen en wat volgde was een counter uit het boekje (zie Wiel Coerver’s
voetbalalmanak . Les 1. Counteren). Op een werkelijk schitterende wijze wist TOGR
de bal over 3 schijven aan de andere kant van het veld te krijgen en wederom wist
Jasper het net te vinden. Het publiek stond op de banken.
Niet veel later was al dat enthousiasme iets getemperd. De man in het zwart had een
overtreding geconstateerd in het zestienmetergebied en kende een strafschop aan
Smitshoek toe. Zoals altijd hadden ook hier de protesten van de Groen-Witten niet
het beoogde resultaat en de strafschop werd binnengeschoten. Met een stand van 13 ging men aan de thee.
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Smitshoek kwam na de thee sterk terug. TOGR6 werd verder terug gedrongen en
kwamen zelf maar nauwelijks voor het doel van Smitshoek. In de 15de minuut na rust
wist TOGR onder de druk uit te komen. Middels een lepe steekbal vanuit het
middenveld werd Jasper aan het werk gezet. In zijn achtervolging op de bal werd hij
echter hard van achter neer geschoffeld. Waar men een rode kaart verwachtte, deed
de scheidsrechter dit met de mantel der liefde wegwuiven en gaf slechts een vrije
trap net buiten de zestien welke helaas niets opleverde. Een vrije trap aan de andere
kant leverde voor de thuisclub wel het gewenste resultaat op. De bal schoot langs de
muur zo de lange hoek in. Vanaf dit moment golfde het spel op en neer. Theo kreeg
nog een dot van een kans maar in plaats van zelf te schieten gunde hij zijn
medespeler Angelo de eer. Helaas wisten de mannen van Smitshoek deze bal
onschadelijk te maken. Tijdens een scrimmage in de zestien meter van TOGR gaf
de scheidsrechter de thuisclub een vervroegd Sinterklaascadeau, een strafschop
voor de plaatselijke FC. Na hevig protest van alles en iedereen die TOGR een warm
hart toedraagt, ging de bal uiteindelijk toch op de stip. Zou vlak voor tijd de
dikverdiende voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen? Maar nee, onze
keeper bracht redding waardoor de overwinning toch echt wel in verschiet lag. Kort
voor tijd raakte een speler van Smitshoek zwaar geblesseerd. Hierop werd besloten
het duel vroegtijdig af te blazen waardoor de eerste overwinning van onze mannen
daadwerkelijk een feit werd.

Als man van de wedstrijd wil ik graag het gehele elftal noemen: de verdediging stond
als een rots, het middenveld vormde de naadloze overgang tussen aanval en
verdediging en voorin waren we messcherp. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst!
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TOGR 6 – Rhoon 5
Ondanks eerdere verwarring over het nou wel of niet spelen vandaag begonnen we
om half 3 aan onze wedstrijd. De paraplu’s konden gelukkig dichtblijven ondanks de
eerder nog voorspelde plensbuien.
De 4-4-2 opstelling van TOGR zag er boeiend uit.
‘’De stadionspeaker’’ verwelkomde het publiek en gaf de volgende basisopstelling:
Giesselbach - Degeling (c), Sneep , de Graaf - vd. Hoeven, vd. Linden, Schell, vd.
Spek, Ooms, Rook, Mulder.
Na de fluitsignaal was het vv Rhoon die meteen de druk voerde al snel stonden wij
achter met 0-1 Rhoon bouwde na 27 minuten de voorsprong nog verder uit toen de
spits door de centrale verdediging brak en de bal van buiten het zestienmetergebied
in de linkerbovenhoek schoot: 0-2.
Toen Begon TOGR aan een tegenoffensief, met vele mooie combinaties wisten ze
veel druk te zetten op de verdediging van Rhoon. Maar jammer genoeg lukte het
steeds maar niet.
In de 37e minuut lukte dat wel met een mooie voorzet richting de pot gelukkig stond
daar Theo Rook om deze prachtig in de linker onderhoek te koppen 2-1
Al gauw begon de verdediging van Rhoon te wankelen waardoor er steeds meer
kansen kwamen voor TOGR. Het was zoeken naar de aansluitingstreffer en die
kwam er dan ook!. In de 43e minuut was daar Jasper aan de linkerbuitenkant die de
16 meter binnenstormde, de keeper kwam uit z’n doel waarna Jasper met een
prachtige beweging de bal rakelings onder de keeper schoof 2-2 !
De teams gingen met een 2-2 stand de rust in
Na de aftrap domineerde vv Rhoon meteen en creëerden veel kansen. Dit
resulteerde in de 2-3 na een eigendoelpunt van vd. Linden uit een stilstaande situatie
(waar hij overigens niks aan kon doen omdat de bal tegen hem aan werd geschoten).
Al na vijf minuten wisten ze dit uit te breiden met de 2-4
De kopjes gingen langzaam hangen bij TOGR. Er bleek toch wel een
klassenverschil te zijn tussen deze twee partijen. Toch was TOGR niet geheel
kansloos. Ze wisten nog een paar keer voor het doel te komen, maar dit jammer
genoeg zonder succes.
In de 66e minuut was daar weer vv Rhoon die voor het doel z’n kans kreeg. Maar
weer was daar onze Giesselbach die deze wist tegen te houden.
‘’Togr6 dat veel de danken heeft aan deze keeper die er iedere week toch wel weer
staat, ook vandaag weer wist hij er minstens 6 doelpunten te pareren.’’
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Toch kon ook hij de 2-5 niet voorkomen. Deze werd snoeihard vanuit de rebound
ingeschoten. De 2-6 liet niet lang op zich wachten: na een aanval van TOGR was
daar vv Rhoon dat op de counter speelde. De verdedigers probeerden nog op
buitenspel te spelen maar dit keer zonder succes. 3 spelers wisten door de
verdediging te komen en schoten het zesde doelpunt koelbloedig in.
Uiteindelijk werd het ook nog eens 2-7 voor de uitploeg door een zeer omstreden
doelpunt dat wel heel erg naar buitenspel rook. Na een hard schot vanuit de 16
meter wist de keeper deze te pareren waarna de 2e spits de bal in de rebound
inschoot. Maar stond hij niet buitenspel op het moment dat de bal terugkaatste?
Volgens de 3e official stond Bertel weldegelijk achter de doellijn waardoor dit geen
buitenspel kon zijn.
‘’Bertel heeft nog tot op heden ontkend’’
Maar goed,dat doet er niet meer toe, Togr6 verliest jammer genoeg met 2-7 Van vv
Rhoon5 na een geweldige 2e helft.
Volgende week moeten de mannen van Togr spelen tegen het nabijgelegen Drl.
Ik zeg daarom veel succes jongens en gaan voor die 3 punten!.
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TOGR 6 – RVVH
De wedstrijd van Frits
Om privacyredenen is de naam van Martin veranderd in ‘Frits’.
De eerste speler die ik bij het binnentreden van de kantine tegen het lijf loop, is Frits.
Gezicht op onweer. “Kloteweer.” Brom. “We hebben zeker precies elf man, dus ik
mot de hele wedstrijd aan de bak.” Brom. “Is Richard nog steeds geblesseerd? Dus
ik moet ook nog eens linksback?” Brom. “Spelen we nota bene tegen die
ongeciviliseerden uit Ridderkerk.” Brom.
Toch zag het er op papier allemaal niet zo gek uit. Natuurlijk moesten we de langer
geblesseerden Richard en Henk en de vanwege trieste familieomstandigheden
ontbrekende Angelo missen, maar er stond toch een elftal dat er wezen mocht. Was
ook Michael van der H. aanwezig geweest, dan zou een stuntje… Nee, zo vermetel
zou het niet worden. RVVH had nog geen punt verloren en zou dat ook hier niet gaan
doen.
De eerste helft speelden we best aardig. De 0-1 ruststand en de goede kansen die
wij op de gelijkmaker hadden, waren alleszins dragelijk. Ondraaglijk echter het
verbale wangedrag en het te fysieke voetbal van de gasten. Het voorgevoel van Frits
werd helaas bevestigd. Frits hield het dan ook in de rust voor gezien en liet de rest
van het team stuurloos achter en aan de grillen van de rondbuikige scheids en de
overgemotiveerde tegenstander over.
De actie van Frits miste zijn uitwerking niet! De tweede helft verliep in een veel
prettiger sfeer, al moet gezegd dat het gunstige scoreverloop voor RVVH misschien
ook een rol speelde. RVVH bleek in de tweede helft vele maten te groot en liep
uiteindelijk uit naar een regelmatige 0-5.
Na de 3egraads brandwonden veroorzaakte douche speelden we de derde helft.
Daar zijn we toch het best in. Op initiatief van Jasper en liefdevol gefrituurd door
Gabriëlla stond de kampioenenschaal met een overheerlijke bittergarnituur al op ons
te wachten.
Keuvelend over het afgelopen voetbal jaar en de laatste bitterbal naar binnen
werkend, verlieten we nostalgisch de kantine. De slechte resultaten hebben het
moreel van de troepen en de goede sfeer in het team niet kunnen breken. Afgetraind
en met goede moed zullen we in 2010 voor menige verrassing zorgen.
Hopelijk ook op het voetbalveld.
Fijne kerstdagen en een mooi 2010
PS: konijn of kalkoen? Ik kom er niet uit. Ik zie steeds Mr Bean voor me. Help!
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TOGR 6 – PKC ’85 3
Ondanks herhaaldelijk aandringen, weigerde de enige speler uit onze selectie met
een allitererende voor- en achternaam, die bovendien over de armoedigheid van
slechts één klinker beschikt, een wedstrijdverslag over de thuiswedstrijd tegen PKC
’85 te schrijven. Verder is het overigens een beste jongen en draagt hij meestal nr. 8.
Omdat de wedstrijd al enige tijd geleden plaats vond, volgt hier een beknopt verslag.
Hoe zat het ook al weer? De uitwedstrijd tegen PKC lag nog niet zo heel lang achter
ons.
Wat hadden we ons daar welkom gevoeld. Een selectie van een man of 23 stond al
ruim voor het aanvangstijdstip reikhalzend naar ons uit te kijken. Voetballen tegen
TOG6 moet het hoogste zijn, dat in een mensenleven bereikt kan worden, zo leek
men te denken. Ook de scheidsrechter van dienst deed ons een groot plezier door
ruim voor de 90ste minuut af te fluiten. Zo kon de derde helft op tijd beginnen en
kregen de keukenprinsen uit de kantine de eer die hun toekwam. De hete kip met
nasi is een aanrader.
En toen kwam dus al ras de terugwedstrijd. Over één ding waren we het snel eens:
dit potje mochten we niet verliezen. Daar had het 80 minuten lang ook alle schijn
van. Er waren wel wat kansen over en weer, maar de wedstrijd dreigde op een
bloedeloze 0-0 uit te draaien.
In de 81ste minuut hield de spits van PKC geen rekening met dit doemscenario (voor
TOG6 echter een wenselijke toevoeging aan ons schamel puntentotaal) en bracht de
0-1 op het scorebord. ‘Shit’, denk je dan, of ‘k..’, of ‘kl…’ of iets in die trant. Zo laat op
achterstand komen, maak je normaal niet meer goed. Maar wij hebben onze eigen
‘El Butre’. Met een vlak, prima geplaatst schot bepaalde Raul de eindstand op 1-1.
Uiteindelijk waren we blij met het gelijkspel. We mochten dit potje inderdaad niet
verliezen.
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TOGR 6 – Rijnmond Hoogvliet Sport 5
TOGR 6 blijft ongeslagen in 2010
Op zaterdag 6 februari stond de wedstrijd tegen Rijnmond Hoogvlietsport op het
programma.
RHS is traditioneel een lastige tegenstander voor het 6e, maar vol goede moed
gingen we de kleedkamer in.
Eenmaal in de warming up blijkt dat de tegenstander slechts over 9 man kan
beschikken, zou het een makkie worden vandaag ?
Een oude voetbalwet bleek weer eens te gelden, spelen tegen een tegenstander met
minder mensen vereist discipline en slim voetballen, maar dat was in de eerste helft
aan ons niet gegeven,
we speelden niet slim, de vrije mensen werden niet gevonden en het duurde lang
voordat de eerste goal viel.
Rob Rook deed wat hem in de warming up niet lukte, de paal raken, en via die paal
ging de bal toch het doel in 1-0.
De ban was gebroken en uitlopen naar een hogere score moest dan toch echt gaan
lukken.
Een stug verdedigend RHS vooorkwam echter meer doelpunten en wist uit een
spaarzame maar goed uitgespeelde aanval zelfs op 1-1 te komen, dit was ook de
ruststand.
Tijdens de thee even de puntjes op de i gezet, twee wissels doorgevoerd en op naar
de tweede helft.
Eindelijk werd er slim gecombineerd en nagedacht in het veld, de vrije spelers
werden gevonden (we hadden immers afgesproken dat een assist een biertje op zou
leveren).
Rob bleek erg op schot vandaag want hij prikte er nog twee in, zo kom je nog eens
met stip binnen op de topscorers lijst, chapeau !
Verder pikten Michael vd Hoeven, Rens vd Straaten, Raoul Jimenez en Hans Erkens
ook nog een goaltje mee.
Helaas maar met complimenten over de inzet van RHS kregen we ook nog een
tegentreffer te verwerken, waardoor de eindstand werd bepaald op 7-2.
3 punten rijker en dus ongeslagen in 2010 op naar de derde helft waar nog even kon
worden nagenoten van het feit dat we het magere puntenaantal van vorig seizoen
inmiddels hebben overtroffen.
Dit geeft de burger moed, volgens het programma is Smitshoek de volgende die aan
de zegekar gebonden moet worden, en dat moet gezien het resultaat van de
uitwedstrijd toch zeker kunnen.
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Rhoon 5 – TOGR 6 9(negen)-0(nul)
Er zijn wel degelijk zekerheden in het leven. Als je met Hans de G. opdrinkt, word je
dronken, als het regent, word je nat en als je tegen Rhoon 5 speelt, verlies je.
Maar sta je met Hans in de kroeg dan bestaat de (theoretische) mogelijkheid
tussendoor een colaatje te drinken, bij regen pak je de paraplu en tegen Rhoon 5
……? Nou, we zouden eens kunnen proberen langer dan een half uur goed
tegenstand te bieden (conditie), bij een achterstand niet het hoofd te laten hangen
(kameraadschap), negentig minuten ons best te doen (mentaliteit) en de goals niet al
te gul weg te geven (te fairplayerig).
Was het afgelopen zaterdag dan allemaal kommer en kwel? Nee, zo hadden
bijvoorbeeld de broodnodige gastspelers zelf contact opgenomen met onze
aanvoerder nog voordat onze aanvoerder contact moest opnemen met de
broodnodige gastspelers. Ook het veld was wonderwel goed bespeelbaar. De bal
een echt vijfje. En reden we niet in één keer goed naar het complex aan de
Omloopse Weg?
Maar laten we vooral de rentree van Henk niet vergeten. Vijfentwintig kilo lichter was
in de eerste helft weinig te merken van een maandenlange afwezigheid. Dat in de 2e
helft de actieradius wat kleiner werd, was misschien wel logisch. Dat overkwam een
58 jaar jongere teamgenoot en menige andere speler immers ook.
Zaterdag op naar Poortugaal. Leuk! Dan zien we Martin weer, en Raul, en Martijn en
Theo en de meest frequente afschrijver van dit seizoen: Bertel! Op Richard en
Michael moeten we nog een weekje langer wachten. Kopf hoch!
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Poortugaal 4 – TOGR 6
TOGR 6 verliest met veel strijd.

Lang gewacht en nu eindelijk gekregen. Het verslag van de wedstrijd van 06-032010 tegen Poortugaal gezien vanaf de ijskouddddde zijlijn.
Ik geef geen garantie op een foutloos verslag, mede door
onderkoelingsverschijnselen als ook een aandoening genaamd “vergiet”.
Toen Bertel er ook eindelijk was, ging de stoet richting Poortugaal. Nadat de tenues
waren gearriveerd konden ze zich klaarmaken voor een spannende wedstrijd tegen
de derde plaats in de competitie. De wedstrijd begon met veel druk van Poortugaal.
Uiteraard liet TOGR zich niet gek maken en nam na ongeveer een half uur de leiding
over, waarbij ik zeker goed voetbal heb gezien. De meest opvallende schoten op het
doel waren een hard schot van Theo voor het doel langs en een schotje van Michael
recht op de keeper af!? (Dat heeft hij nog vaak gehoord.) Helaas knalde Poortugaal
er wel 2 goals in, waarin pech ook een kleine rol speelde. Theo heeft het nog een
beetje goed kunnen maken door daarna alsnog een mooi doelpunt te maken, 2-1!!
Hierna floot de scheidsrechter af en ging TOGR met een achterstand richting
kleedkamers. En de supporters gingen even opwarmen in de kantine!!!
Nadat ze zichzelf moed hadden ingedronken (dit keer was er wel thee! J) kwam het
15-tal vol goede moed weer richting het veld. Met in de eerste minuten van de
tweede helft een prachtige goal van Rens. Michael SchNell spurde snel met bal
richting goal en gaf hem mooi af aan Rens, die op zijn beurt de keeper het nakijken
gaf. 2-2!!!! Het voetbal bleef aardig op peil de tweede helft, maar Poortugaal bleek
toch sterker en maakte er alsnog 4-2 van ondanks de sterke wissel van Bertel (aldus
Bertel).
Het was een leuke wedstrijd om te zien, met mooie acties van Martin en Martijn (Net
als Dirkje Kuijt, Hard werkend!) Ook Mike heeft weer lekker gekeept, maar dat doet
hij altijd!
Rest mij nog om te zeggen dat jullie vooral beter moeten worden, om ons als fans te
motiveren om te blijven komen kijken. Maar ik wil jullie hiermee helemaal geen druk
opleggen hoor. J Dan nog het verzoek om DRL en De Zwervers even weg te knallen,
dan stijgen jullie hopelijk mooi een plaatsje in het klassement!
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TOGR 6 – Zwaluwen 10
TOGR 6 verliest maar beperkt de schade

Zaterdagmiddag 13 maart was de datum waarop het zomaar weer eens kon gaan
gebeuren. 3 punten pakken tegen de Zwaluwen. De nummer 4 van de competitie,
daar waren wij niet echt bang voor.
Maar zaterdagochtend rond 11 uur herrinerde Martin ons eraan dat Peter van der
Spek, Hans Erkens en Richard Kraak er niet bij zijn. Was dit dan de eerste kleine
tegensparteling van de hoop op een overwinning?
Maar opeens was daar Rob Rook die de hoop weer terugbracht met met.. oesters.
Ja u leest het goed. Rob Rook bracht de hoop weer helemaal terug met een schaal
oesters. Het zou ons allemaal wat meer power moeten geven tegen de subtopper.
Om 11.50 kwam de captain van de dag binnen. Amper 5 seconden en daar
brabbelde Bertel al de opstelling op.
Mike; Rens, Martin, Henk, Angelo; Michael van der Hoeven, Bertel, Rob, Michael
Schell; Raul en Theo.
Om 12.00 precies was daar dan de aftrap. Amper 10 seconden later had TOGR6 al
met 10 man kunnen staan. Het was een dubieuze bal van Henk op Martin die te kort
was (zelfs de kenners weten niet wie hier fout zit: Henk of Martin). Hierdoor had
Zwaluwen al snel de kans om op 1 - 0 te komen via een vrije trap. De vrije trap werd
gepakt door de keeper en het spel werd weer hervat.
In het eerste gedeelte van de eerste helft waren er kansen over en weer. Michael
Schell was 2x doorgebroken, maar de keeper had hier twee maal een antwoord op.
Theo Rook had nog een mogelijkheid na een prachtige voorzet van Rens, en ook
had Raul nog een kans.
Toch was het weer de tegenstander Zwaluwen die op voorsprong kwam. Het was
een corner die niet genoeg verwerkt werd en de bal kwam voor de voeten van één
van de spitsen van Zwaluwen die knap uit de draai de keep kansloos liet.
Dit was ook gelijk de ruststand. In de rust liet vooral Henk Degeling zich gelden door
te vertellen dat we hartstikke goed speelden en dat we zo door moesten voetballen.
Dan zou het in ieder geval niet aan onszelf liggen en kunnen we niet zeggen dat we
onze best niet gedaan hebben.
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In de tweede helft speelde vooral de grensrechter ( Hans de Graaf ) een hoofdrol.
Het werd een helft met veel balbezit voor Zwaluwen op de helft van TOGR. Hierdoor
ontstaan natuurlijk wat momenten waar je kan twijfelen over buitenspel. Zwaluwen
was het een paar keer niet eens met de grensrechter en vanaf dat moment begon
het wat grimmiger te worden. Er werd wat over en weer geroepen maar gelukkig
bleef het daarbij.
Zwaluwen scoorde in de tweede helft ook haar tweede. De spits van Zwaluwen kon
de bal oppikken en naar het goal lopen na een misverstand tussen Henk en Rens.
De spits bleef koelbloedig en benutte zijn kans.
TOGR 6 verdiende nog wel een doelpunt maar kreeg dit niet. Voor de rest zorgde
Mike dat het bij 0 - 2 bleef en de score niet hoger opliep.
Voordat ik dit verslag sluit, moet ik nog het volgende erin zetten.
Anita :"Jullie moeten het veld breder maken."
Nu dat ook vermeld is, kunnen we ons weer richten op WCR.
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WCR 3 – TOGR 6
Heerlijk weer, iedereen op tijd, een jarige in ons midden: al met al beloofde het een
mooie voetbalmiddag te worden. Eenmaal in de kleedkamer aangekomen blikken
sommige onder ons nog terug op de eerste wedstrijd waar we met 10-0 onderuit zijn
gegaan. Vorige week was er haring voor de wedstrijd en deze week was het Martin
die ons geestelijk wilde voorbereiden op deze moeilijke wedstrijd met een verhaal uit
het boek dat Mike voor zijn verjaardag had gekregen.
Als de scheids het veld op komt is het Hans( C ) die naar de middenstip loopt om te
gaan tossen.
Hans wint de toss en kiest er voor om te blijven staan. Na enige verwarring is het
uiteindelijk wcr dat aftrapt. Het is WCR dat aanvallend start met hier en daar een
paar goede kansen. Ook togr was gevaarlijk, met onder andere een goeie bal die
terecht komt bij Hans maar hij hem uit eindelijk verkeerd raakt. Ook Rens had een
goede kans maar wist die niet te verzilveren en schoot hem hoog over. Dan is het tijd
voor de thee met een ruststand van 0-0. Als we in de kleedkamer aan komen zijn we
tevreden dat het nog 0-0 staat ,maar iedereen weet dat ons een loodzware tweede
helft staat te wachten omdat WCR niet wil verliezen van ons.
Als de tweede helft begint is het wcr dat goed en fel begint en dan ook vroeg in de
tweede helft de 1-0 maakt. Het zal toch niet dat we weer gaan verliezen dacht ik. Na
een goeie aanval slepen we er een corner uit die wordt genomen door Peter en dan
is het Raul die hoog komt en raak knikt 1-1.
De koppen gingen hangen bij WCR. Ze gingen schelden op elkaar en
concentreerden zich meer op de scheids dan op hun spel. Togr had weer hoop en de
combinaties waren dan ook van hoog niveau.
Na het verkeerd terugspelen van de verdediger van WCR was het Rens die kon
profiteren en met een lob bal de keeper verschalkte. Iedereen was door het dolle
heen. Kan het echt 2-1 voor staan tegen een team waar we eerst 10-0 van verloren?
Zijn we dan toch beter geworden ja idd we zijn stukken beter geworden. Togr ruikt
bloed en blijft goed zijn eigen spel spelen en letten niet op het negatieve gedrag van
wcr. Na een uitstekende pass(al zeg ik het zelf) is het theo die het koeltjes afrondt: 31!!
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Deed wcr helemaal niks meer terug? Jawel. Ze gingen passen en praten en met
goed spel probeerden ze de verdediging, die als een huis stond te spelen, te
verschalken. Vele kansen gingen mis en ze wisten het niet meer todat de scheidsrechter een penalty gaf die Mike bijna had: 3-2. Het was nog een kwartier bikkelen en
billenknijpen maar toen het laatste fluitsignaal klonk was iedereen blij en opgelucht.
En heren ik moet zeggen, dat ik heb genoten van het spel en nog een jaar er aan
vastplak bij TOGR 6, als het mag tenminste. Ik hoop dat jullie het een goed verslag
vonden en hoop dat we volgende week gaan knallen tegen de Zwervers.
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De zwervers 9 – TOGR 6
Martijn schreef
Mannen,
Ik zaterdagavond nog even snel kijken op de Blackberry wat de uitslag was tegen de
Zwervers. 4-2? Hoe kan dat nou?
Watskgebeurt?
toeschouwer schreef
Jij was er niet bij, waardoor hun spits steeds kon doorlopen
Voor de rest hadden we de wedstrijd gewoon moeten winnen maar ‘t zat er die dag
niet in. En owjah de scheids was een beetje (heel erg) partijdig
Mike schreef
Het liedje van een te aardige scheids voor de thuisploeg
wel kansen om te winnen hoor Martijn.

! Anders hadden we nog

Ook misten we jou natuurlijk achterin !
Helaas Helaas. Maar volgende keer beter
Arendsoog schreef
Beste vrienden van TOGR,het is altijd de scheids zijn schuld:
De kansen die niet benut worden,schuldige de Scheids.
Ballen die verkeerd geplaatst worden,schuldige de Scheids.
De keeper die niet veel geslapen had,schuldige de Scheids.
Feijenoord niet gewonnen zondag,schuldige dezelfde Scheids.
Gelukkig was het droog zaterdag want regen,schuldige de Scheids.
Heren ik ben me er van bewust dat het niet leuk is om een strafschop tegen te
krijgen en het eerste team die staat te lachen bij zo'n beslissing moet nog geboren
worden.
In mijn ogen was het een 200% strafschop maar daar hoeven jullie het hiet mee eens
te zijn.
Maar op het veld is er maar 1 iemand die de beslissingen neemt en dat is de
Scheids.
Je kunt wel in discussie gaan maar de beslissing over een strafschop wordt nooit
meer terug gedraaid.
In het geval van de afgekeurde goal van de Zwervers kan het wel zo zijn dat de
beslissing terug gedraaid wordt en deze alsnog afgekeurd wordt.
Maar uiteraard praten jullie daar niet over omdat het in het voordeel was van TOGR.
Geeft niet hoor maar jullie grensrechter zei dat de speler buitenspel stond op het
moment van de pass.
Oke dat kon ik niet zien en het doelpunt werd afgekeurd.
In het geval van de strafschop heb ik waargenomen dat Mike jullie keeper wild uit zijn
doel kwam en de spits van de Zwervers onderuit liep en daarna de gal wegtikte.
Dan roept heel TOGR in koor dat de spits tegen de keeper aan liep maar het was
echt niet zo.
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Ik probeer altijd eerlijk te zijn en te fluiten voor de dingen die ik zelf constateer en dat
dit niet altijd overeenkomt met de dingen die spelers zien dat zal allemaal wel.
Ga zelf eens fluiten en kom er dan achter hoe moeilijk het is om alles te zien wat er
gebeurd en dat zonder de communicatie middelen welke in het betaald voetbal
mogelijk zijn.
Kop op mannen van TOGR neem je verlies sportief en knoop in je oren dat zeiken op
de scheids averechts werkt en niet in jou voordeel.
Al zou deze wedstrijd 10 keer overgespeeld worden zou ik nog dezelfde beslissingen
nemen.
En dat gezeik over respect over oudere mensen en dat gezeur over een spits die
hoger moet voetballen is BULLSHIT.
Met deze zelfde spits verliezen wij ook veel wedtrijden hoor dus allemaal gezeur om
niks.
Kijk in de spiegel en zie jezelf staan als speler van TOGR6 in de achtste klasse dus
wat verwacht je nu precies van een scheids die zijn vrije tijd opoffert om JULLIE te
laten voetballen.
Veel winstpartijen gewenst mannen en tot ziens op ons Zwervers complex.
Raul Jimenez schreef
Degene die het allemaal weer aanwakkerd, nou ik het net verwerkt had en ik de man
bijna vergeven had : de scheids
Mike H schreef
om weer aan te wakkeren
Niet alles is de schuld van de scheids.
Spel 1e helft was slap en helemaal niet scherp. eigen schuld
Kansen voor zover niet benut, eigen schuld
Mooi weer, niemand zijn schuld is mooi meegenomen.
Feyenoord niet gewonnen, hun eigen schuld was ook een slechte wedstrijd.
En zo kan je verder wel weer doorgaan.
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Van die spits, helemaal mee eens. Zie daar op zich ook niet het probleem in.
Wat wel gezegd mag worden is dat een aantal beslissingen in onze ogen op zijn
minst discutabel zijn:
- 1e doelpunt was m.i. ook buitenspel, vlagde ik ook voor. De scorende speler had
voordeel uit de buitenspelpositie van het schot dat door de keeper werd gekeerd.
- 2e doelpunt terecht afgekeurd.
- 2x overtreding 1e helft binnen/rondom strafschopgebied zwervers, niet voor
gefloten
- gegeven strafschop, keeper die de bal wegtikt (speelt dus de bal), mag ook zo
uitkomen (zichzelf beschermen), keeper en speler lopen allebei naar de bal en zo
tegenelkaar op. Raar zeker ook gezien situaties 1e helft.
- affluiten van aanvallen van ons terwijl de grensrechter van zwervers niet geen vlagt.
Nogmaals jammer dat het zo gelopen is. Als wij gewoon 1e helft al scherp waren was
bovenstaande discussie misschien ook helemaal overbodig geweest. Hier ligt dus
ook onze eigen fout is. Maar er blijft toch zo wel een nare nasmaak hangen.
Volgend jaar hopelijk een betere en leukere wedstrijd van ALLE kanten.
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TOGR 6 – SDV 11
Op deze zonnige zaterdag stond de wedstrijd tegen SDV 11 op het programma, een
taaie tegenstander want in het najaar werd nog met maar liefst 9-1 verloren aan het
Toepad.
In de eerste helft bleek ook inderdaad dat het geen gemakkelijke middag zou
worden, SDV tikte de bal handig in het rond en Mike werd een aantal keren tot
handelend optreden gedwongen.
Helaas kon ook hij niet voorkomen dat SDV 2 maal scoorde waardoor een ruststand
van 0-2 op het bord kwam.
In de rust hebben wij elkaar nog maar eens diep in de ogen gekeken want het hoofd
moest toch niet al te gemakkelijk in de schoot geworpen worden.
Met wat wisselingen in het elftal vol goede moed de tweede helft in gegaan.
En daar geschiedde het, een herboren zesde speelde een tweede helft met brille, lef
en voetbalgogme (om er maar een paar termen tegenaan te gooien).
Al snel kwam de anschlusstreffer op het bord die door Rens bekwaam tegen het net
van de tegenstander werd gewerkt 1-2 ! HET KAN MANNEN.
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Daarna twee geweldige goals van Peter en Michael Schell en de 0-2 was bekwaam
omgebogen naar 3-2.
Het zesde heeft de wedstrijd vervolgens professioneel uitgespeeld SDV bleek niet
meer bij machte om nog enig gevaar te stichten in onze zestien en het eindsignaal
werd toch wel met enige opluchting door ons begroet.
Wie uiteindelijk de derde helft op zijn naam heeft geschreven is niet meer duidelijk
geworden maar ………. weer drie punten en eindelijk van die gehate laatste plek af.
Wat ons toch wel enig zorgen baart is hoe we in godsnaam dit seizoensresultaat
volgend jaar weer moeten gaan evenaren, daar mag in de vakantie op een zonnig
strand over worden nagedacht, eerst nog een paar wedstrijden te gaan.
Volgende week WCR thuis, weer een zware klus die we vol goede moed zullen
aangaan.
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TOGR 6 – WCR 3
Keurig gedaan 3-3
Eindelijk is het heerlijk weer om te voetballen, iedereen was er vroeg bij. Het zal wel
moeilijk worden: wcr 3 de bekerfinalist waar we eerder met 10-0 klop kregen. Snel
verkleden en warmlopen, echter eerst een wijze les van Rob Plato met een advies
(schieten als je kan). En een voorbeschouwing door Mike Bomans uit eigen werk. De
opstelling moet daarna op het veld nog snel gemaakt worden. Hans van Gaal wees
de reserves aan en de rest kon vrijuit gaan ballen. Dat het een goede opstelling was,
bleek al in de eerst minuut. Rens wist de goede raad van Rob nog en kegelde de
eerste er al in, achterin hadden we nog geen bal aangeraakt. Hoera 1-0. Nou
jongens we zullen heus nog wel een keer slecht spelen, maar wat we daar lieten zien
was, van een ongelooflijk hoog niveau.
We kwamen zelfs nog op 2-0 door een geweldige inzet en grandioos positiespel.
Ondertussen werd onze vlaggenist door het derde opgeëist en ook dit euvel werd
prima opgelost. Jammer dat we vlak voor de rust een terechte strafschop tegen
kregen 2-1.
In de rust werden de plaatsen weer verdeeld om op dezelfde weg door te gaan.
Ook dit ging even mis. Weer een strafschop tegen en een gewoon doelpunt. Wcr had
die strafschoppen wel hard nodig omdat we heel goed verdedigden. De ruggen
werden gerecht, nog wat wissels en ja hoor 3-3, met wat geluk was het zelfs 4-3
kunnen worden. Na deze sportieve en prettige wedstrijd werden de handen geschut
en complimenten gewisseld.
Nog een spreuk voor de discussie:
Als god had gewild dat we door lucht voetbalden, had hij daar wel gras geplant.
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Rhoon 7 – TOGR 6
24 april supportersdag

Hevig waren we (de supporters van TOGR 6) verrast toen de koffiejuf (Peter) met
een dienblad met de koffie/thee en koekjes het veld opkwam. Met de tekst: ‘dit krijg
ik nooit meer van mijn naam af hé, de koffiejuf.’
De club had voor ons een spandoek, nou ja doek ,het was een rol behang maar dat
terzijde, gemaakt met de tekst :’’TOGR6 bedankt de harde kern’’.’
Geëmotioneerd maar trots op onze club namen we de verrassing ‘’de beker met de
grote oren in ontvangst’’. Dit met de tekst ‘Superfan 2010.’
Nou ik geloof wel dat ik namens alle supporters de club mag bedanken.
We blijven achter jullie staan op welke plek jullie ook komen, laatste in de
voetbalcompetitie of in de Champions league.
Rhoon 7 en TOGR 6
Een spannende wedstrijd.
Deze werd jammer genoeg verloren met 5-1, maar er was wel een historisch
moment…… er is wel gescoord door Hans (Messi) Erkens. Jawel en we hebben er
nog foto’s van dus het is echt waar. Deze man is te herkennen aan het feit dat er nog
steeds een brede overwinningssmile op zijn gezicht zit.
Al met al was het een gezellige dag met zon, koek en zopie.
de Harde Kern
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RHS 5 – TOGR 6
0–0
Leuk!
Een avondwedstrijd om 20.00 uur gelijk met Olympique tegen Bayern. Dat scheelde
hun en ons toch nog veel publiek : waar was de harde kern? Ook misten wij veel
goede spelers zoals Theo, Rob, Hans, Richard en Angelo. Dus een blik beetjes open
getrokken en Daley, Mohammed en Zakaria, 3 hele goede voetballers erbij. Om alle
open plaatsen op te vangen Johan en Niels er nog bij. Met goede moed naar RHS.
Daar kwamen de eerste problemen Botlektunnel en -brug versperd. Lang wachten op
de tenues. De scheids stond 3 uur vast op de A15, dus ook veel te laat. Wij een
broekje tekort en Bertel helemaal in het groen. Het was ondertussen 20.30 toen we
konden aftrappen. Een felle strijd met kansen over en weer, maar beide keepers
hielden hun doel schoon. De spits van RHS probeerde door om de vijf minuten
‘hands’ te roepen een strafschop te versieren, maar daar trapte de goede
scheidsrechter niet in. Tot de rust bleef het keurig 0-0. Wie wil er wisselen? Geen
animo. Toch moeten er 4 uit en 4 erin. Toch wel een beetje bezorgd voor het fysieke
geweld van de tegenstanders, Daley, Mohammed en Zakaria erin. De zorgen waren
onterecht. Deze knapen lieten RHS zien hoe er gevoetbald moest worden,
aanslagen werden keurig ontweken of ze knalden er zelf in.
Het was een genot om dat te zien. Het was jammer dat we niet scoorden, want dat
was wel verdiend geweest. Dus het hele team een compliment .
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TOGR 6 – Lombardijen 5
Al een paar weken stond deze wedstrijd op het programma. Met ze alle hadden we
het gevoel dat we Lombardijen nu wel eens konden verslaan. Toen de wedstrijd nog
maar een week af 2 verwijderd was, bleek dat “bepalende spelers” afwezig zullen
zijn, de meivakantie stond namelijk voor de deur.
Toch zou TOGR 6 het lastig maken, althans dit werd in de kleedkamer besproken.
Maar toen het eerste fluitsignaal afgeven werd, kwam Lombardijen het beste uit de
startblokken. TOGR hield lang stand d.m.v. de keeper, de lat en onnauwkeurige
schoten.
Pas na 20 minuten werd er gescoord door Lombardijen. 2 spelers van lombardijen
hadden buitenspel omzeild en konden zo doorlopen naar het goal. De keep bleek
niet bestand tegen een 2 tegen 1 situatie en Lombardijen kwam op 0 – 1.
Zelf hadden we genoeg kansen op de 1 – 1, maar dan moet de bal er wel in. Het
bleek weer een wedstrijd te worden waar we in de tweede helft niets te kunnen
inbrengen. Al snel werd het 0 – 2 en 0 – 3. Zelf kregen we een aantal kansen maar
ook deze werden niet verzilverd. Het werd zelfs een 0 – 5 overwinning voor
Lombardijen. Wat een slechte generale repetitie op smitshoek.
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TOGR 6 – Smitshoek 7
Zaterdag 8 mei 2010. Een niet al te warme dag. Vandaag moesten we het opnemen
tegen Smitshoek 7. Een niet al te makkelijke tegenstander.
Er waren verscheidene afwezigen. Rob en Martijn door blessures en Martin “Frits”
vanwege vakantie.
Verder zou Peter niet spelen vanwege een op deze dag te ondernemen trip naar
Duitsland met de fanclub van St. Pauli.Maar wat schetste onze verbazing. Herr Spek
kwam opdagen als een redder in de nood. Pluimpje Griezel!
Ons team werd verder aangevuld met Johan en Rik. Vol goede moede moed op weg
naar de kleedkamer. En geloof het of niet. Een half uur voor de wedstrijd stonden we
al op het veld als volleerde profs in te spelen. Klasse.
Helaas toch een tegenvaller. Richard gaf aan dat hij nog te veel last ondervond van
zijn in de vorige wedstrijd opgelopen blessure en niet kon spelen.
Dan de wedstrijd. Aftrap voor Smitshoek. En voordat we met de oogleden konden
knipperen lag de bal erin. In ons doel welteverstaan. Ondanks de ultieme poging van
die andere Hans om de spits van Smitshoek het scoren te beletten.
Toegegeven ze speelden het spelletje slim. Wij zaten absoluut niet in de wedstrijd.
Uiteindelijk ging de rust in met een 0-2 achterstand. In de rust werden er
(noodgedwongen) enkele omzettingen gedaan. Of dit ons de bekende duw in de rug
gaf is niet duidelijk, maar de tweede helft gaf een ander beeld van de wedstrijd te
zien. Nu konden we wel een vuist maken en werd er veel beter gecombineerd. Vrij
snel vond Raul het doel. 1-2. Dat gaf ons hoop en de harde kern supporters lieten
duidelijk merken dat ze aanwezig waren. Na de 1-2 maakten de tegenstanders er 1-3
van. Zou het toch weer misgaan? Neen. Als een uit de as herrezen Phoenix, of is het
Feniks, trokken we de wedstrijd naar ons toe. Het scoringsverloop was verrassend
en een beetje bizar. Gescoord werd er als volgt: 2-3 door Rens, 3-3 door Hoef, 3-4
Smitshoek, 4-4 door Rik, 5-4 door jawel Angelo en 6-4 door alweer Hoef.
Vooral het doelpunt van Angelo was van grote klasse. Als een volleerd balvirtuoos
werkte hij de bal met z'n knie of bovenbeen in het doel. Niet zo maar. Neen, met een
artistiek boogje over de keeper heen. Weergaloos. Onsterfelijk. Wat een schoonheid.
Hoort thuis in het rijtje Cruijff, Van Basten en Bergkamp. Gilette Man van het Jaar.
Wat van het Jaar, van de Eeuw.
Uiteindelijk bleef het bij 6-4. Gelukkig, weer gewonnen na een paar mindere
wedstrijden.
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TOGR 6 – DRL 3
Na afloop van de thuiswedstrijd op 15 mei, met als opponent ‘De Rotterdamse
Leeuw’, is door ondergetekende een diepte interview afgenomen, met diverse
participanten van het gespeelde spel, op deze prachtige, zonovergoten voorjaarsdag,
waarbij zelfverplaatsing al voor menig speler een grotere opgave is dan de
verplaatsing van de bal.
Na afloop had het merendeel van het zesde zich verzameld rond de al reeds vaak
besproken paal, alwaar de plaatselijke voedselverstrekker, op verzoek van twee
jarige spelers, de wel bekende kampioensschaal tezamen met een plaat patat had
neergezet. Op de voor de hand liggende vraag: ‘Hoe kijk je terug op de wedstrijd?’,
mag van een voetballer tegenwoordig toch wel enige diepgang verwacht worden, al
is het maar het citeren van uitspraken opgevangen tussen 19.00 uur en 20.00 uur op
de zondagavond.
Helaas, bleek het opbouwen van woorden tot zinsdelen en het samenspel van de
zinsdelen tot de inhoud op hetzelfde niveau te liggen als de opbouw en het
samenspel in de gespeelde wedstrijd van die middag. De spelers van het zesde
kwamen niet verder dan kreten als: belabberd, kenmerkend, vroeg, klote, naaitje,
schei(alt 225)e, zwaar (vrouwelijk geslachtsdeel).
Gelukkig is het zesde gezegend met een kritisch, kundig en betrokken publiek,
waaronder de man achter het luik, van wie het zesde trouw zijn fysieke voeding
afneemt.
Op verzoek van ondergetekende gaf hij zijn impressie van de gespeelde wedstrijd.
‘Het was een collectief falen. Hun (DRL) laatste linie staat 10 meter van de
middenlijn. Van nature zijn de spelers van het zesde breiers in de zestien. Die lui
(DRL) schuiven steeds meer naar voren. Als Mike (keeper) in balbezit is gooit hij de
bal naar een speler op de zestien die rugdekking heeft, dan zoek je dus het
probleem op, vind ik. Het zesde kan eindeloos combineren, maar als je nu gewoon
eens keer op het doel schiet, lijkt mij dat meer op te leveren. Overigens bestond DRL
3 niet alleen uit spelers van het derde er liepen er ook een paar bij die regelmatig in
het eerste en het tweede meespelen.’
Frits
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DRL 3 – TOGR 6
Oeff, gisteravond ( 28 mei ) was het toch wel laat geworden bij Ketelbinkie en Pier
30. Hans en Bertel hadden zelfs hun tas al bij zich. Waarom moeten we nou nog
voetballen? Iedereen heeft al vrij, bij TOGR was vorige week al een afsluiting met
een 7 tegen 7 toernooi en gister was het toch een afsluiting van het seizoen?
Als het nou tegen Zwervers was, dan hadden we nog kunnen lachen met die leuke
scheids, of tegen PKC dan hadden we nog wat kunnen eten, maar we moeten
uitgerekend uit tegen DRL 1/2/3.
DRL terrein om 14.00. Daar kwamen de mannen aan, sommigen zijn op de fiets( niet
vanwege de kleine afstand, maar meer vanwege het percentage alcohol dat nog in
het bloed zwerft). Even snel omkleden, en de elf nuchterste voetballers werden
geslachtofferd om op deze dag te voetballen.
Schrijf hieronder uw eigen verslag van de wedstrijd.
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Pier 30
TOGR6 speelt een ingelaste wedstrijd op 30 Oktober 2009
De selectie van TOGR6 heeft op vrijdag 30 oktober 2009 een ingelaste wedstrijd
gespeeld. Ondanks dat het niet mogelijk was de complete selectie te mobiliseren
(Bertel), werd besloten om de wedstrijd toch door te laten gaan. De wedstrijd zou wel
ingekort worden en beperkt blijven tot het spelen van de derde helft.
Als reden voor het toch spelen van de derde helft werd aangegeven dat de
wedstrijdresultaten van de eerste wedstrijden achterbleven bij de hooggespannen
verwachtingen: het kampioenschap of de Coolsingel (KNVB beker). Door het spelen
van de derde helft zou het vertrouwen in eigen kunnen een boost kunnen krijgen.
De derde helft werd niet gespeeld op vertrouwd terrein rond de klaagpaal in het
clubgebouw maar op een locaties in het centrum, café “Pier 30”. Peter bedankt.
Rond kwart voor negen kwamen de eerste spelers binnen. Mike (Giesel), Martin en
Hans (Javaan). Daarna Peter, Mike (Hoef). Gezellig sfeertje, biertje erbij lekker
kletsen en opeens, daar was hij. Der Hans E. Als een Romeins veldheer kwam hij
binnen, brede lach om de mond en trots al een pauw. Met een brede armzwaai liet hij
het zien. Zien wat. Iets groens. De gesprekken verstomden, de monden vielen open.
Een shirt. Het shirt. Een kakelvers nieuw shirt. Ons nieuwe shirt. De opwinding
maakte zich van ons meester. De adrenaline begon door onze aderen te stromen.
Het verdrong de alcohol. Zou dat het begin zijn van onze victorie. Een gevoel van
onoverwinnelijkheid maakte zich van ons meester. Morgen zou het gebeuren. Het
begin van onze zegetocht.
Maar dat was nog niet alles. Daar was de wedstrijdbal. Als een Atlas die de
wereldbol droeg, zo hield Hans de bal in zijn hand. De bal die het doel van de
tegenstander zou geselen. Ingewijd met bier. Zou zo het zijn. Maar het beste
bewaarde hij voor het laatst. Als een Hans Kazan toverde hij een vel papier uit zijn
binnenzak. Grijnzend mompelde hij: maken jullie maar een opstelling voor morgen.
Niet makkelijk hoor, valse bescheidenheid. Uiteindelijk was daar de opstelling. Tijd
voor weer een biertje. Inmiddels was Jimmy ook gearriveerd. Jimmy die helaas de
volgende dag zijn (voorlopig) laatste wedstrijd voor TOGR6 zou spelen.
Tien uur. Tijd voor Quizmaster Peter met een voetbalquiz. Helaas was er geen rode
knop, geen scorebord te zien. Zelf onthouden en op tijd drukken. Drukken waarop.
Mike waar is de knop.
Leuke vragen, over ondermeer Joop van Daele. Joop van wie? Ja die van die bril.
Leuk. Uiteindelijke winnaar: Mike (Giesel).
Verdere gesprekstof ging ondermeer over het bezoeken van een wedstrijd in
Duitsland. Peter lijkt tot reisleider gebombardeerd te zijn. Fijne gozer die Peter. Tijd
voor nog een biertje en een garnituurtje.
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Inmiddels was de speeltijd van derde helft bijna verstreken. Raul was ook
aangeschoven. Martin en Jimmy moesten helaas vertrekken, reisden met het OV. De
sfeer werd steeds gemoedelijker. Op de achtergrond Duitse schlagers, Udo, Danny
of was het Heino. Best gezellig. Een beetje jeugdsentiment.
Laatste ronde? Neen, de extra speeltijd bedroeg enkele tientallen minuten.
Uiteindelijk eindigde de wedstrijd om een uurtje of drie in de morgen.
Gezellig, voor herhaling vatbaar. Elk jaargetijde zou wel eens ingeluid kunnen
worden met een derde helft. Derde kersthelft, derde winterhelft, derde lentehelft en
nogmeerhelft.
Wetenswaardigheid: Mike (Giesel) vindt dat de fietspaden ontzettend smal zijn.
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Zondag 18 april 2010
Gisteravond is mij gevraagd, of beter gezegd toegewezen, dat ik, als quizmasteres,
een verslag mag schrijven over de avond. Leuk hoor, maar hoe schrijf je een
verslag? Bij verslag denk ik altijd aan de grootmeester hierin: Theo Koomen, maar
zo’n verslag zouden jullie binnen een paar seconden uit hebben, zo snel ging dat.
Dan een wat rustiger persoon, Theo Reitsma. Misschien wat te langzaam, dan val je
zo in slaap. Bovendien zijn dit geen verslaggevers op papier, maar op tv.
Een column dan maar. Nee, dit is veel moeilijker dan een verslag, zei iemand
zaterdagavond. En waar moet je het dan over hebben? Wie er allemaal was?
Volgens één het hele elftal, maar dan min een speler die de verjaardag van zijn
schoonmoeder vergeten was.
Het eten was in ieder geval goed en voor herhaling vatbaar. De wijn mocht netjes
geproefd worden, het werd toch de droge.
De voetbalquiz vond ik makkelijk om te maken, een beetje Googlen en voor je het
weet heb je meer vragen dan je nodig hebt. Wat mij opviel is dat de ouderen eigenlijk
in het voordeel zijn bij zo’n quiz, ze hebben meer jaren gehad om al deze, toch wel,
nutteloze informatie te vergaren. Martin wist de vraag over Messi tot bijna op de dag
af en zat bovendien dicht bij het antwoord over het aantal wedstrijden die Ben
Wijnstekers gespeeld heeft voor Feyenoord. De vraag over Ruud van Nistelrooy
hadden de meesten in Euro’s, maar die hadden we toen nog niet. Er waren vragen
bij waar meerdere punten voor te halen viel, zoals: Bij welk 5 clubs heeft Roy
Makaay gespeeld, dan moet je er toch wel 1 goed hebben. De leukste vragen vond ik
over de klassieker in Schotland en hoe die heet en welke Italiaanse club dezelfde
kleuren draagt als Club Brugge.
We hadden twee mensen met de hoogste score. Peter en Hans, niet de Javaan,
maar die andere. Allebei 12 punten en dan heb je zoveel vragen voorbereid en er
maar 15 meegenomen. Er moest dus een barragevraag komen, die wisten ze geen
van beide. Gelukkig bracht Mike uitkomst met een extra vraag, die wist Hans en is
hiermee dus de winnaar van de eeuwige roem.
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Literatuurbijdrage
Peter van der Spek
De smart van een pupil
in E-klein
Ach! Voetbal was zo’n droevige bedoening,
als in december, op het allerlaatste veld,
een troosteloze nevel om je schoen hing,
de hoop op winnen lang ter aard’ besteld.
Je speelde weer op veel te hoge doppen
voor zo’n hard veld: de vorst zat in de grond.
De bal vloog als een kogel in het rond;
je bad maar dat je die niet hoefde koppen!
Neerslachtig zat je dan in de kantine
en staarde in een kopje erwtensoep.
Maar meer trek had je in een potje grienen:
gelukkig liet de keeper juist een poep.
Lévi weemoedt
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Hans de Graaf
De bal
De bal, de spil in een spel.
De bal, rond, van leder en ingevet.
Gemaakt om te weerstaan,
Het schoppen en slaan.
Wie wil er nou een balletje wezen.
Riekt naar masochisme.
Door struiken geschopt, gekrast en getekend.
Kopje onder in een sloot,
bijna de verdrinkingsdood
maar altijd in beweging.
Verguist, geschopt door de een,
vertroeteld, gevangen door de ander.
Gedragen door een tsunami van geel
bijna te pletter tegen een muur van groen, wel honderd man
Dat is zelfs voor deze bal teveel,
er was geen doorkomen an.
Heen en weer geslingerd wel twee minuten lang
Vrijwel geplet tussen een wirwar van benen, bijna ten onder en toch niet bang.
En na het laatste fluitsignaal,
de strijd is gestreden wordt de bal vergeten
in de roes van de overwinning, kabaal.
Ligt de bal stil te wezen
op de groene mat onder een mast.
Het lot van de bal is een donkere kast,
Deur gaat dicht.
Geen licht
Het feestgedruis verstomd.
En voor iedereen die keek
Het is slechts voor een week.
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Dankwoord
Dit boek is mede tot stand gekomen door de literaire bijdragen van Anita, Conny, de
ouders van Mike, Jasper, Bertel, Frits, Hans Erkens, Hans de Graaf, Henk, Martin,
Michael van der Hoeven, Michael Schell, Mike, Peter, Raul en Rens.
Zonder de culinaire bijdragen van Jasper en Gabriella hadden we het seizoen nooit
tot een goed einde gebracht. Als we een keer geen zin hadden, spoorde Peter Lens
ons aan om te gaan kleden.
Hadden Johan, Jasper Mulder, Rick en Murat ons niet regelmatig bijgestaan, dan
hadden we misschien al in december 7 tegen 7 moeten spelen.
Onze man in het zwart, was een man in het geel. Dank je wel, Johan, voor de vele
wedstrijden die je voor ons gefloten hebt.
Rob bedankt voor de grote en kleine wasjes. Alleen de wasverzachter mag wel een
wat mannelijker geurtje hebben.
Onze supporters verdienen eeuwige lof. Zij hebben ons uit en thuis, bij weer en wind
bij top- en bij wanprestatie altijd onvoorwaardelijk gesteund.
Mike zorgde niet alleen als keeper voor een doorstart van TOG6, maar voorzag het
team ook van nieuwe energie. Hield ook voorbeeldig de website bij en was één van
de initiatiefnemers van dit boek.
Peter bedankt voor alle uitstapjes van dit seizoen. Van pier 30 tot Ahlen.
Hans Erkens ging als Grote Leider voorop in de strijd. Bedankt voor weer een jaar
aanvoerder zijn van een zooitje ongeregeld.
Maar onze dank gaat vooral uit naar het beste vervoersbedrijf van Rotterdam:de
RET, voor het mogelijk maken van het tegen kostprijs laten drukken van dit boekje.
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Weer geen scheids om te leiden
Weer geen tegenstander om te bestrijden
Weer niet compleet
Weer geen veld gereed
Weer geen goede warming-up
Weer geen zicht op de cup
Weer geen aandacht van de club
Weer een onbeheerste charge
Welkom bij het voetbal in de marge
De keeper is de eenling
De voorstopper is de schaver
De laatste man werpt de teerling
De opkomende back is de draver
De verdedigende middenvelder is de waterdrager
De spits is de koele afmaker
De buiten speler is de balvoordrager.
De mid-mid is een niet-verzaker.
De rechtshalf smoort de aanval in de kiem.
Tezamen vormen zij een team.
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