
  

 
 
Uitgave nr. 20                                                                        15 mei 2006 
 
Van het bestuur:
 
Overlijden: 
 
Wij ontvingen bericht van overlijden van Ferry Kruis op de leeftijd van 52 
jaar. Ferry had ons te kennen gegeven –na jarenlang allerlei functies te 
hebben bekleed in het jeugdbestuur en vele werkzaamheden heeft ver-
richt voor de jeugd- een jaar pauze te willen nemen. Helaas openbaarde 
zich bij hem een ongeneeslijke ziekte en kon hij de strijd niet winnen. 
Onze woorden van deelneming gaan uit naar zijn vrouw Elma en kinde-
ren. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe in hun verdriet om het ge-
mis.  
 
Verschijning weekbrief 
: 
In principe is dit laatste weekbrief van dit seizoen. In het nieuwe seizoen  
hopen we de eerste weekbrief in de 3e of 4e week van juli toe te zenden. 
U wordt een prettige vakantie toegewenst. 
 
Kampioensreceptie 1e elftal: 
 
Deze receptie zal voor de door het bestuur genodigde gasten, gehouden 
worden op vrijdag 26 mei a.s. 
 
Dart-avond: 
 
I.v.m. genoemde receptie is deze avond verschoven naar vrijdag 2 juni 
a.s. – gelieve hier rekening mee te houden. 
 
Enquete: 
 
In de vorige weekbrief zonden wij u een enquete- formulier met verzoek 
deze in te vullen en in een doos te deponeren welke bij de ingang van de 
kantine staat. Helaas werd deze enquete ontsiert door een verkeerde 
datum en een weggevallen regel. 
 

 
In overleg met de 2 studenten, de denktank en het bestuur, is besloten 
het enquete-formulier opnieuw bij te sluiten, waar met nadruk erop wordt 
gewezen dat voor het vriendentoernooi nu gekozen is voor zaterdag 3 
juni als afsluiting. Wilt u alsnog formulier invullen en u opgeven s.v.p. 
Vast bedankt voor de medewerking. 
 
Opening kantine: 
 
In de maanden juni en juli zal de kantine op zaterdag beperkt open zijn, 
t.w. van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
Training: 
 
De laatste trainingsavond is op 31 mei a.s. Voor diegenen die door 
willen blijven trainen op woensdagavond kan gebruik worden gemaakt 
van het kunstgrasveld. Het clubgebouw is echter op de avond niet 
open. 
 
Contributiereglement: 
 
In het vorig jaar toegezonden contributiereglement heeft iedereen 
kunnen lezen dat het lidmaatschap van de vereniging voor het nieuwe 
seizoen voor 1 juli moet worden opgezegd. Dit moet schriftelijk 
gebeuren. 
Helaas komt het nog vaak voor dat men na deze datum het 
lidmaatschap opzegt. Omdat men op de ledenlijst staat vermeld, 
betekent dit dat wij kosten aan de KNVB verschuldigd zijn. Leden die 
dus na 1 juli opzeggen zullen wij dan ook deze kosten ad Euro 25,- 
doorberekenen. Dit dient  contant aan ons te worden betaald. 
Leden die zich helemaal niet afmelden en ook niet meer komen, alsme-
de leden die zich tussentijds schriftelijk afmelden, moeten wel de contri-
butie voor een heel seizoen betalen. 
Tevens vermelden wij nogmaals dat aan- en afmelden alleen op de dins-
dag en donderdagavond kan gebeuren. 
 
Wij verzoeken een ieder met deze maatregelen rekening te houden. 
 
 
 
 
 



Oud papier: 
: 
Ook gedurende de “stille”periode, blijft de papiercontainer staan en kunt  
u oud papier hierin deponeren. 
 
Ledige PET flesjes: 
 
In tegenstelling tot andere rondzoemende berichten, gaat de inzameling 
van ledige PET flesjes gewoon door. Wij roepen een ieder op hieraan 
mee te werken. Tenslotte brengt het geld op voor de jeugd van de club. 
(P.S.: flesjes in de speciale bakken gooien s.v.p.  -  niet in de vuilnisbak- 
ken !) 
 
Kampioenschap eerste elftal: 
 
Na de degradatie vorig seizoen is ons vlaggenschip erin geslaagd om in 
één jaar terug te keren op het hoogste niveau van het amateur-voetbal, 
de hoofdklasse. 
Onder uitstekende weersomstandigheden werd de titel op de laatste 
speeldag in de uitwedstrijd tegen Valken ’68 binnengehaald. 
Na een slechte start in deze competitie (4 gespeeld, 2 punten) heeft 
Theo de Boon met zijn technische en medische staf de zaak goed op de 
rails gekregen en zijn zij erin geslaagd een goed en aantrekkelijk spelend 
elftal neer te zetten. 
Opvallend dat vrijwel zonder uitzondering onze tegenstanders ons het 
beste voetbal in de afdeling vonden spelen. 
Dat dit, ondanks een aantal scheidsrechterlijke dwalingen, is geeindigd in 
de titel in de eerste klasse B, is daarom ook volkomen terecht. 
Dat we in staat zijn geweest om blessures en schorsingen van basis- 
spelers goed op te vangen zegt genoeg over de kwaliteit en de breedte 
van onze selectie. 
Onze complimenten gaan uit naar de hele spelersgroep, de trainersstaf, 
teammanager, de medische staf, assistent scheidsrechter, 
materiaalverzorger, scout, wedstrijdanalist en al diegenen die een 
bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat. 
Op het moment van schrijven is de selectie voor komend seizoen al 
aangevuld en zal deze worden versterkt met Jurgen Faerber (ex Ter 
Leede en inderdaad de broer van..), Mark van der Hor (ex SHO) en de 
broers Remco en Christiaan Koremans (ex Heerjansdam) 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat het met de huidige groep, aangevuld 
met vermelde spelers, mogelijk moet zijn in de hoofd-klasse mee te 
draaien. 

Hopelijk brengen de prachtige hoofdklasse-wedstrijden weer veel 
toeschouwers naar De Dijk en kunnen jullie hen laten genieten van 
attractief voetbal. 
 
Kampioenschap tweede elftal: 
 
Ook het tweede elftal is er afgelopen zaterdag in geslaagd het 
kampioenschap binnen te halen. In een beslissingswedstrijd tegen 
Semper Altius 2 op het veld van MVV ’27 in Maasland werd een 
regelmatige 0-4 overwinning gehaald. 
De eerst helft ging voor een groot deel gelijk op, waarbij de ploeg uit 
Rijswijk fysiek wat sterker was, maar de mannen van Wim Viskil  het 
betere van het voetbal hadden. 
Met rust leidde het tweede al met 0-2 en dit werd na rust uitgebouwd 
naar 0-4. 
Door dit resultaat spelen we volgend seizoen weer in de reserve eerste 
klasse en staat de nieuwe trainer Brian Cairo weer een nieuwe uitdaging 
te wachten. 
Graag willen wij Wim en zijn mannen van harte feliciteren met dit 
prachtige resultaat en alvast succes toewensen in de eerste klasse. 
 
Overige kampioenen: 
 
Zoals al eerder vermeld hebben we in de jeugd ook al kampioenen 
kunnen begroeten, namelijk B1,  D1.en D2.  Onder leiding van resp. 
René Koot, Jeffrey Franken,  Dennis van Hoorn, Rik van der Linden, 
Jeffrey de Koning en Brian Siem werden ook daar de bloemen uitge-
deeld en feliciteren wij ook deze winnaars. 
D1 zit zelfs nog in de districtsbekerfinale, welke op 27 mei a.s. om 10.30 
gespeeld wordt tegen W.D.S. uit Driebruggen. 
Deze happening vindt plaats op het terrein van Spartaan ’20. 
 
Ook A1 kan/kon kampioen worden, maar helaas is de laatste wedstrijd 
voorlopig door de KNVB stilgelegd, vanwege vermeende ongeregeld- 
heden bij de bekerwedstrijd in en tegen Rockanje. 
Dit verhaal krijgt nog een staartje, aangezien wij als club bezwaar 
hebben aangetekend tegen de uitgesproken straf. Wij staan achter de 
afgegeven verklaringen van spelers en trainers. 
 
KAMPIOEN!  (verslag van 6 mei j.l  zie elders op de site) 
 
  



  
                   PROGRAMMA ZATERDAG 20 MEI 
 
VRSCH.  TOGR 2-????????????12.00 uur. 
 Opstelling na de training van donderdag 18 mei 
 Leiding:W.Viskil-Verz.A.Rook-Scheidsr.J.Bezemer. 
 Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
 PROGRAMMA DINSDAG 23 MEI. 
 
VRSCH  TOGR-VVOR   20.00 uur. 
 Opstelling na de training van donderdag 18 mei. 
 Leiding:T.de Boon-Verz.H.Sanders-Scheidsr.????? 
 Ass.scheidsr.F.Volckmann. 
 
 
GELE-RODE KAARTEN. 
 
Alle uitgedeelde kaarten welke geen schorsing tot gevolg hebben zijn 
vervallen. Bij TOGR neemt niemand een schorsing mee naar het 
nieuwe seizoen. 
 
 
Uit-toernooien jeugd: 
 
T.O.G.R. A1 
 
20 mei hele dag N.B.S.V.V. aanvang 09.30 uur vertrek 08.30 uur 
einde 16.30 uur. Naar: Wilhelminastraat 61 te Nieuw Beijerland. 
 
T.O.G.R. E1 en E2 
 
27 mei ‘s morgens vv.’s Gravenzande. aanvang 10.00 uur. 
vertrek 08.45 uur einde 13.15 uur. Naar:Koningin Julianaweg 154a 
Juliana Sportpark, ‘Gravenzande. 
 
T.O.G.R. D2 
 
27 mei ‘s middags vv.’s Gravenzande. aanvang 13.30 uur. 
vertrek 12.00 uur einde 16.45 uur. Naar:Koningin Julianaweg 154a 
Juliana Sportpark, ‘Gravenzande. 
 

T.O.G.R. E3 (toernooi voor F) 
 
27 mei ‘s middags Barendrecht aanvang 13.00 uur. 
vertrek 12.00 uur Naar:Diersnsteinweg te Barendrecht. 
 
Finale Bekerwedstrijd D1 
 
Zaterdag 27 mei WDS.D1 tegen T.O.G.R.D1 aanvang 10.30 uur 
Gespeeld wordt hij op het terrein van spartaan ’20 .  Vertrek: 09.30 uur   
naar de Oldegaarde. 
 
 
PRETTIGE VACANTIE GEWENST   !!!!! 
 
 
ONZE CLUB ZOEKT NOG: 
 
SENIORSPELERS 
 
JEUGDLEDEN 
 
SPONSORS 
 
RECLAMEBORDHOUDERS 
 
BUSSPONSORS 
 
BALSPONSORS 
 
 
Inlichtingen bij: bestuur, jeugdbestuur, sponsor- 
commissie 
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