
Uitgave nr. 16          
                                                                       19 maart 2007 
Diensten voor zaterdag 24 maart a.s.:
Bestuur:            v.m. HD van Ameijde – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine:      volgens rooster 
 
Diensten voor zaterdag 31 maart a.s.:
Bestuur:            v.m. JC Roukema – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine:      volgens rooster 
Buiten (??):       heren van der Leeuw, Lubomirov 
Poort-/orde-      heren Karreman, Klip, Verschoor, Bout, Toornvliet, Huy- 
dienst:               ser, van der Ent, Streefkerk 
Balsponsor:      Chabot Sportshops, Rotterdam 
Weeksponsor:  Wim  der Knaap 
 
Van het bestuur: 
 
TOGR op zoek naar jeugdtrainers: 
Voor het komende seizoen 2007-2008 zijn wij op zoek naar jeugdtrainers 
voor de volgende elftallen: A1  -  B1  -  C1 
 
Gevraagd wordt een goede kennis van jeugdvoetbal met eventueel de 
vereiste diploma’s en de juiste motivatie. 
 
Geboden wordt een goede organisatie, uitstekend complex met kunstgras en 
veel gezelligheid. 
 
Nadere informatie bij jeugdbestuur TOGR: Sjaak Roukema, tel.06-22933477 
 
Enquete:
Deze week ontvangt u per seperate post  een enqueteformulier, opgesteld 
door de werktank. Het bestuur dringt er bij de (ouders van de) leden op aan, 
het formulier in te vullen en met de gefrankeerde retourenveloppe per 
omgaande terug te sturen. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Mutaties A-selectie seizoen 2007/2008: 
TOGR is in gezamenlijk overleg met de spelers Osvaldo de Pina en Winston 
Faerber overeengekomen de samenwerking per einde van dit seizoen te beein-
digen. Beide spelers hebben in de afgelopen seizoenen bewezen van waarde te 
zijn geweest voor TOGR. 
Daarnaast zal aan het eind van het seizoen afscheid worden genomen van Frank 
Stienstra en Jurgen Faerber, terwijl Ivo Reemnet heeft aangegeven te  
 
stoppen als aktief voetballer o.a. als gevolg van een steeds terugkerende 
blessure. 
Ook kunnen we de komst melden van Onno Doeland, die met ingang van vol-gend 
seizoen de groenzwarte kleuren van Capelle gaat verruilen voor de groenwitte van 
TOGR. 

 
Mutaties ledenbestand: 
 
Nieuw lid: B. Borges Dias, 01-10-85, Sommelsdijkstraat 56, 3086 BN Rtd, 
tfn.o6-21620086   Bedankt als lid: R. Goossens 
 
Gehavend TOGR wint van SHO zie elders op deze site 
 
 
FC Lisse - TOGR  1 - 1  zie elders op deze site 
  
 
Door de ogen van de coach: 
 
Het is al weer een tijdje geleden maar hier is ie dan weer ,de column van de 
hoofdtrainer van TOGR. 
 
Het heeft zo lang geduurd maar dat heeft zo zijn redenen.Het is na de 
winterstop zo hectisch dat ik er simpelweg geen tijd voor kon 
vrijmaken.Bovendien hebben we na de winterstop en ons succesvol 
trainingskamp er met zijn allen nog meer de schouders onder gezet om het 
team op de rails te krijgen , daarover straks meer. 
 
Een gemiddelde week: 
Hoe ziet een week eruit van ondergetekende. 
Ik ben eigen ondernemer, heb een eigen glashandel.Dus iedere dag begin ik 
tussen 6.30 uur en 7 uur met werken.Op maandag ben ik om 18.00 u.thuis 
‘s Maandag trainen of anders ga ik regelmatig naar beloftenteams van BVO`s 
en op maandagavond bereid ik mijn trainingen voor van de komende week.Op 
dinsdag en donderdag ben ik om ca 18.00uur thuis,even eten en om half 7 stap 
ik in de auto om te trainen.`s Avonds na het trainen hebben we overleg, of met 
de technische commissie of met de scouts of met de huidige spelersgroep voor 
het komende voetbalseizoen.Tussen 23.00 en 24.00 uur ben ik thuis.Op 
woens-dagavond hebben technisch coördinator Danny Kuppen en ik 
gesprekken met potentiële nieuwe spelers Ook hier gaat veel tijd in zitten.Op 
vrijdag werk ik weer van 7 uur tot 18.30 uur en dan is mijn werkweek voorbij.Ca 
70 uur gedraaid. 
`s avonds de taktiek, wedstrijdbespreking, opstelling etc voorbereiden en dan is 
het weekend.Vroeg naar bed want zaterdagmorgen met mijn 2 zoons naar de 
voetbal.De jongste speelt soms al om 9.00 uur….dat betekent om 8 uur bij zijn 
cluppie. Adinda thuis ophalen en snel richting Rotterdam. Zaterdagmiddag de 
spanning en ontlading van de wedstrijd van TOGR 1, napraten en tijd voor 
ontspanning en dan is het voor mij pas echt weekend. Zondag uitslapen en 
bijtanken voor weer een nieuwe week.Aandacht voor mijn kinderen. 
Maar ik klaag niet hoor,vind het heerlijk om druk te zijn.Mijn wederhelft weet 
nou eenmaal hoe ik in elkaar steek.Een voordeel is dat ze overal mee naar toe 
gaat en bovendien werken we met elkaar dus geen problemen met ons drukke 
bestaan. 



 
Kortom weinig tijd voor colums.Maar, het is tijd u even bij te praten. 
 
Ik begon over het trainingskamp.Daar is de basis gelegd voor de 2e 
seizoenshelft.Veel en hard getraind, veel gesprekken gevoerd met bestuur, 
technische staf en spelers over: Hoe gaan we ons redden?? 
En een soort 2 jaren plan uitgestippeld hoe we het binnen TOGR gaan doen op 
voetbaltechnisch gebied. 
 
STRIJD, Passie, Vooruit voetballen en resultaat gericht spelen. 
Het moet een eer zijn om bij TOGR te spelen.Binding met de club, je laten zien in 
de kantine na een wedstrijd, de supporters en clubmensen waarderen dit. 
 
De wedstrijden 
Katwijk uit was een perfecte start.Compact en werken, gekoppeld aan onze 
technische bagage.0-1 winst.Vitesse uit was een domper,geen inzet en beleving!!!! 
Maassluis thuis pech.Wij missen 2 dotten Charly en Celsisus en zij scoren in de 
laatste minuten 2x.Maar tegen Heerjansdam en SHO waren dan eindelijk weer 2x 
een overwinning op rij.Dus na de winterstop 9 punten.Zou het dan toch nog 
lukken?We hebben weer aansluiting. 
Gisteren FC Lisse uit, de nummer twee uit de hoofdklasse A. 
Ruben stond weer als vanouds te keepen.Tegen SHO wat weifelend bij hoge 
ballen, nu weer uiterst betrouwbaar.Hij hielp ons er in de 1e helft doorheen.Ruben 
is onder Martin weer uitgegroeid tot een prima goalie. 
Achterin speelden Ivo en Stevey op de zijkanten en Frank met Jurgen in het 
centrum.Ivo is een verhaal apart.Zo blessuregevoelig, jammer voor die knul.Prima 
gozer, correct en een wereld back.Jammer dat ie moet stoppen door  
 
die blessures.Op het middenveld speelden Fredson, prima teruggekeerd na een 
disciplinaire schorsing, centraal strateeg  Oswaldo en op links Remco Kore-
mans.Vorige week debuteerde Ibrahim Marbah uit ons tweede zeer verdienste-lijk 
als linkshalf maar liep ongelukkig tegen geel op dus schorsing.Terugkomend op 
Oswaldo.Ossie gaat onze club ook verlaten.Hij is een fantastische speler maar 
een met een gebruiksaanwijzing.Hij speelt al een aantal jaren bij TOGR 1. 
Spelend als tegen FC Lisse, maar ook de weken ervoor, zal hij de ploeg op 
sleeptouw nemen om degradatie te ontlopen.Dan speelt TOGR volgend jaar 
hoofdklasse en Oswaldo bij een andere mooie club waar hij met een blanco lei kan 
beginnen. 
Voorin Carlitos aan de zijkant en Roel als diepe spits en Tony daar kort bij vanaf 
rechts komend.Charly en Tony werken zich een ongeluk.Druk zetten, bij sluiten 
om Roel heen en zelf hun actie`s maken.Celsius zit licht geblesseerd op de bank 
en ook Michael Miranda is nog niet topfit.Roel wel.Is teruggezet naar het 2e elftal 
maar is vanaf december keihard voor zichzelf gaan trainen.Is afgevallen, heeft 
meer spierkracht, wint kopduels en op dit moment zeer waardevol voor de 
groep.Tegen Lisse maar ook tegen SHO en Heerjansdam heeft de groep het goed 
gedaan.Keihard gewerkt, spelend vanuit een goede organisatie, druk uitoefenen 
op de verdediging van de tegenpartij, veel vooruit gevoetbald en met veel 
spelvreugde.Gisteren dacht Celsius de winnende te maken 0-1 in de 88e minuut 

maar weer kwam in de blessuretijd die gelijkmaker.Toch een winstpunt bij FC 
Lisse uit. 
Zonder de geblesseerde Robert en de geschorste Mark,Winston,Christiaan en 
Ibrahim. 
 
Volgende week uit bij Noordwijk en daarna thuis tegen Kozakken Boys en weer 
uit naar Capelle.Ik teken voor 7 punten…  
 
Van het spelers front valt te melden, zoals het persbericht van voorzitter vd 
Poort al meldde, dat we inmiddels 4 spelers mogen begroeten. 
Verdediger Boudy Hoogendoorn van ASWH, Middenvelder Raymond Roos, 
Schaduwspits Onno Doeland en centrumspits Louis van Kleef.Alle drie van 
Capelle. 
 
Tevens wordt Ibrahim Marbah, (hij maakte tegen SHO een verdienstelijk 
debuut), doorgeschoven van de 2e selectie naar het 1e. 
Hij is de 5e speler al, na Steve, Fredson, Michael Miranda en Brian Strang. 
Jong talent bij TOGR krijgt wel degelijk zijn kans!!!. 
 
Ivo stopt zoals al eerder gememoreerd.Ook Oswaldo en Winston zullen beide 
niet meer voor TOGR spelen.Dit is in gezamenlijk en goed overleg 
besloten.Winston heeft in de 2 jaar dat ie bij ons speelt zeer veel waarde 
gehad,  
 
maar is al 35 jaar en wij achten de tijd rijp om het team te verjongen.Ossie is 
bovenstaand al aan bod geweest. 
Ook Jurgen en Frank,gisteren beide uitstekend spelend, mogen naar een 
andere club uitzien. 
 
Scouting  
Onze scoutingsteam is uitgebreid met Peet Pieren, de vader van onze assistent 
trainer Milko.Hij is voormalig Sparta-scout .Hij gaat onze hoofdscout Ton van 
Mastrigt assisteren om de regio in kaart te brengen en op zoek naar talentvolle 
spelers die nu of in de komende jaren een versterking voor TOGR kunnen zijn. 
Ton scout op dit moment voornamelijk jong talent voor de B selektie die net als 
de al eerder genoemde jonge talenten de overstap hebben gemaakt van TOGR 
1 naar TOGR 2. 
Dat zal toch een doelstelling van TOGR blijven.In de selektie ruimte vrij blijven 
maken voor jonge rotterdamse talenten. 
 
De sponsorcommissie is ook weer nieuw leven in geblazen.Harry Schaap is de 
nieuwe voorzitter en heeft er veel zin in. 
Bij iedere thuiswedstrijd zijn er twee bedrijven die in het zonnetje worden 
gezet.Ook TOGR kan niet zonder sponsors.Wat zou het ook voor die mensen 
fantastisch zijn om ook volgend jaar hoofdklasse te spelen. 
 
Ons bestuur is bezig met de Toekomst van TOGR. 
De organisatie op technisch gebied voor TOGR 1 en 2 staat. 



Ons nieuwe 3e team moet eigenlijk een soort opleidingsteam worden vanuit de A 
en B junioren.Om daarna de stap te maken naar de B-selektie en later de A-
selektie. 
 
Waar we dan met TOGR zullen spelen is de vraag. op welke accommodatie en 
met welke fusieclub. 
Wij als technische staf zullen de ontwikkelingen met belangstelling volgen… 
maar hebben vertrouwen dat ons bestuur een goede weg zal vinden 
 
Zo ik denk dat ik u weer aardig bij heb gesproken over het wel en wee binnen 
TOGR 1. 
 
We gaan een mooi competitieslot neerzetten en dat hopelijk met uw steun. 
 
 
Theo de Boon 
 
    
 ALLERLAATSTE OPROEP TOT INLEVERING PASFOTO’S. 
 Reeds meerde weken hebben wij geprobeerd de vereiste foto’s 
 binnen te krijgen. Onderstaande spelers hebben hieraan nog 
 geen gehoor gegeven. Binnen een week na nu rekenen wij op U. 
 Mocht een en ander spaak lopen kunt U in het nieuwe seizoen 
 niet spelen. Voor TOGR is dit nog vervelender omdat wij er dan 
 toe over moeten gaan de inschrijvingen voor het nieuwe jaar 
 te verminderen met 1 senioren team en 2 zaalteams. 
  
 2E ELFTAL: r.boersema. 
 3E ELFTAL: m.vd.donker-p.penders 
 4E ELFTAL: m.hartwig-r.kerskes-f.slump. 
 5E ELFTAL: r.balradj-r.kraak-p.peet-t.rook-s.saidi-k.taskin. 
 A-JUNIOREN: g.capobianco-j.lima da costa-n.vd.pol-p.ramos- 
    d.dos santos. 
 ZAALSPELERS : j.vd.bergh-r.bhageloe-h.ekelmans-m.foret- 
       a.hameete-p.hartman-r.vd.linden-f.menheere- 
       a.ravensbergen-j.thoonsen-j.wols. 
 E-SPELERS: m.gul-dr.ruimwijk-j.seintje-j.swagemakers. 
 EEA.: d.v.hoorn-a.verrijp-jc.verrijp. 
 
   PROGRAMMA ZATERDAG 24 MAART. 
 

1076 NOORDWIJK-TOGR  14.30 u.Duinwetering 105. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van donderdag 22/3 
  Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg- Scheidsr.TJ.Versnel. 
  Ass.scheidsr.: HCJM.le Grand en RC.Visser. 
 
 99723 TOGR 2-SMITSHOEK 2  12.00 uur. 
  Opstelling na de training van donderdag 22/3. 

  Leiding:B.Cairo-B.Winkelhof-Verz.A.Rook-Scheidsr.AM.Roos, 
  Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
 77381 TOGR 3-RVVH 8  15.00 u.  Scheidsr.J.Bezemer. 
  afschr.bij b.geerts 06-20547397. 
  b.bedeaux-m.vd.donker-a.geerts-j.heemskerk-m.hoornweg- 
  k.luijsterburg-a.martens-j.vd.meer-o.de moor-j.vd.oord-a.sterk- 
  a.theissen-p.engering-g.blok-c.de moor-e.buys. 
  
 VERVOLGPROGRAMMA 24 MAART. 
 
 25568 TOGR 4-BARENDRECHT 18  15.00 u. RESSHIRTS. 
  r.markesteijn-m.ardon-r.brugman-m.frings-a.de graaf-
m.hartwig- 
  h.horden-p.huijgen-r.kerskes-f.kreuk-d.kuiper-s.limburg-t.vat- 
  e.siegers-p.slieker-f.slump-m.zegelaar-a.fortes-m.lapre. 
  scheidsr.??????? 
 
 55756 SPIRIT 11-TOGR 5  12.15 u.Sportlaan,Ouderkerk/Yssel. 
  Vertrek om 11.00 uur.Afschr.bij h.erkens 010-4792958. 
  r.balradj-h.degeling-h.erkens-m.korkmzayurek-r.kraak-m.ooms- 
  j.molendijk-p.peet-t.rook-p.vd.spek-k.taskin-r.rook-s.saidi- 
  b.borges dias. 
 
   PROGRAMMA ZATERDAG 31 MAART. 
 

1096 TOGR-KOZAKKENBOYS  14.30 uur. 
Opstelling na de training van donderdag 29 maart. 
Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg-Scheidsr.CA.Toorenaar- 
Ass.scheidsr.:TJW.vd.Heijden en OM.Maalman. 

 
 VRSCH  TOGR 2-??????????????? 12.00 uur. 
  Opstelling na de training van donderdag 29 maart. 
  Leiding:B.Cairo-B.Winkelhof-Verz.A.Rook- 
  Scheidsr.J.Bezemer-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
 76852 LOMBARDIJEN 3-TOGR 3  14.30 u. ad.Buitendijk. 
  Vertrek om 13.15 u. Afschr.bij B.Geerts 06-20547397. 
  DEELNEMENDE SPELERS ZIE ZATERDAG 24 MAART. 
 
 36016 RVVH 9-TOGR 4  12.00 u.Sportlaan Ridderkerk. 
  Vertrekken om  10.45 UUR. 
  DEELNEMENDE SPELERS ZIE ZATERDAG 24 MAART. 
 
 56059 TOGR 5-DEZWERVERS 9  12.00 uur. 
  Afschr.bij h.erkens 010-4792958. 
  DEELNEMENDE SPELERS ZIE ZATERDAG 24 MAART. 
  Scheidsr.?????????? 



 
 
 
  PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR 5 AVONDEN. 
 
 WIJ MAKEN u OOK OP DEZE PLAATS ATTENT OP HET   
 INLEVEREN VAN PASFOTO’S. ZIE ELDERS IN HET WEEKNIEUWS. 
 
 5E TEAM ATTENTIE: ER MOET GESPEELD WORDEN OP 
 MAANDAG 2/4 EN WOENSDAG 4/4. 
 
 MAANDAG 26/3 5037 VOORNE 3-TOGR 1  22.00 u,Sporthal 
   Dukdalf, Reede in Brielle. Scheidsr.M.Palada. 
   a.dardou-m.boukala-a.el badaoui-p.sobhie-s.lahsaini- 
   h.bouallouch-h.el mahi. 
 
     5160 TOGR 3-DEZWERVERS 1 19.00 u. 
   Topsp.centrum(bij de Kuip) GEEN SCHEIDSRECHTER 
   a.daane-p.laeyendecker-j.stehouwer-p.klapwijk-r.baars. 
 
     5079 DOSTI 7-TOGR 4  20.00 u,Sporthal 
   de Enk.  GEEN SCHEIDSRECHTER. 
   m.brouwer-z.saidi-f.hammaoui-k.oulkady-p.nathoe- 
   r.bhageloe-s.mattao-r.balradj. 
 
     152690 TOGR 5-MSV71 5  22.00 u. Topsp. 
   Centr.(bij de Kuip).  Scheidsr.M.Talbi. 
   r.bhageloe-r.jarmohamed-f.chaabaini-a.ditta-j.nelstein- 
   a.jarmohamed-d.bloemhof. 
 
 WOENSDAG 28/3 128393 TOGR 2-HEKELINGEN 2  21.00 u. 
   Sporth.Wielewaal.   Scheidsr.R.v.Duin. 
   m.floret-j.thoonsen-r.vd.linden-j.vd.bergh-e.kruis-s.ramos- 
   r.lorenzo sanchez. 
 
 DONDERDAG 29/3 128595 SDV H3-TOGR H1  19.00 u.Wielewaal. 
   e.ekelmans-p.hartman-p.vd.spek-a.ravensbergen- 
   f.menheere-a.hameete-j.wols-a.geerts. 
 
 
  PASFOTO’S INLEVEREN!!! PASFOTO”S INLEVEREN!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 VERVOLGPROGRAMMA ZAALVOETBAL. 
 
 MAANDAG 2/4 3582 MAASSTADTEDIRO 2-TOGR 2  21.00 u. 
  Sporthal Wielewaal.  GEEN SCHEIDSRECHTER. 
  m.floret-j.thoonsen-r.vd.linden-j.vd.bergh-e.kruis-s.ramos- 
  r.lorenzo sanchez. 
 
    152674 BOTLEK 1-TOGR 5  20.00 u. Sporthal 
  Boomgaardshoek, Akkerwinde, Hoogvliet. 
  GEEN SCHEIDSRECHTER. 
  r.jarmohamed-r.bhageloe-f.chaabaini-a.ditta-j.nelstein- 
  a.jarmohamed-d.bloemhof. 
 
 WOENSDAG 4/4  152677 VOORNE 6-TOGR 5  21.00 uur  
  Sporthal Dukdalf, Reede in Brielle. 
  GEEN SCHEIDSRECHTER. 
  r.bhageloe-r.jarmohamed-f.chaabaini-a.ditta-j.nelstein- 
  a.jarmohamed-d.bloemhof. 
 
  UITSLAGEN SENIOREN VELD. 
 
 10 MAART: TOGR-SHO 2-1; SPIRIT 2-TOGR 2  1-2; 
   BARENDRECHT 17-TOGR 3  5-0; 
   LOMBARDIJEN 6-TOGR 4  4-3; 
   TOGR 5-CAPELLE 9  2-4. 
 
 17 MAART: LISSE-TOGR  1-1; TOGR 2-SIMONSHAVEN 2-0 
   TOGR 3-OUDEMAAS 4  0-0.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   Van het jeugdbestuur
Paastoernooi  -  Paastoernooi  -  Paastoernooi 
 
Op maandag 9 april a.s. wordt het jaarlijkse Bram Borstlaptoernooi gehouden. 
Voor F1, E1 en E2 starten we om half tien ’s morgens (dus aanwezig om 09.00 
uur !!) met de eerste wedstrijden, terwijl D1, C1 en C2 om 1  uur beginnen (dus 
aanwezig om 12.30 uur !!). 
Deelnemende verenigingen zijn: Westlandia, RVVH, Victoria ’04, FC Binnenmaas, 
DSO, SVDPW, SCO ’63, NSVV, Barendrecht, Soartaan ’20 en uiteraard TOGR. 
Natuurlijk zijn er ook  allerlei gezellige stands, een verloting en nog wat extra 
attracties.. 
Daarnaast hebben we mooi weer geregeld dus met een beetje geluk wordt het een 
geweldige dag. 

          Wedstrijden zaterdag 24 maart 2007 
 
Wedstrijd nr 38672 VOC. A1 - T.O.G.R. A1 Aanv.:15.00 u.Vertrek:14.00 u. n.: 
Hazelaarweg 7 te Rdam Scheidsr.:(KNVB) J.J.M. v/d Poel 
 
Wedstrijd nr 74991 D.R.L. A2 tegen T.O.G.R. A2 Aanvang: 12.30 uur 
Vertrek: 11.30 uur Naar: Spinozaweg 498 te Rotterdam 
A groep  
Leiding Leo de Koning (010-4387376) Dennis Pieke (06-10903173 
 
Wesley Bies, Sergio Reigman, Emmerson Delgado Nascimento, Muslum Keskin, 
Paul van Hoorn, Bart Hartog, Danny Dos Santos, Johna Snijders, Lorenzo 
Capobianco, Steven Lammering, Tarieq Bhoorakhan, Halil Guldu, Mario Lima da 
Costa,  
 
Cedrik Constancia, Oscan Akdeniz, Stefan Pieke, Berry de Koning, Nick van der 
Pol, Jasper Mulder, Bryan Roodbol, Rachid Benadin, Jonathan Winkelhof, Sino 
Capobianco, Riccardo Mastromatteo, Naim Bourdime;,Adri Jacobs, Jammes Tjong 
A Hung; Mohammed Ouchikh. Ali Okguz; Patrick Ramos. 
(opstellingen na training donderdag.) 
 
Wedstrijd nr 97974  T.O.G.R C1 tegen Smitshoek. C1 Aanvang: 12.00 uur 
Aanwezig: 11.00 uur Scheidsrechter: Sjaak Roukema 
 
Wedstrijd nr.144196 T.O.G.R. C2 tegen  Rijnm/Hgvt Sp. C3. Aanv.: 
10.00 uur Aanwezig: 09.00 uur Scheidsrechter: Stefan Pieke 
C groep: 
Leiding Dennis van Hoorn (06-22522484) Brian Sien (06-53716600) 
Romano Blaaker (06-11146817) 
Justin Kieviet, Stefan Roukema, Dhiraj Tika, Jammes, Serdal Kayhan, Martin 
Paffen, Samir Siem, Abbel EL Mourabit, Ouassif Yaya, 
Marcel Pieke, Sunny Doerga, Yassine Jebbar, Yassine Ouchikh, Vali Faniqi, Talha 
Dulda, Ismeil Adsalmis, Patrick Braspenning, Chahid Bouhmidi, Rafael Andrade 
Freire, Enes Erkilicoglu, Demetrius Ruimwijk, Bob Mulder, Emed Aoussar, Tini 

Bajraktari, Teun Kuil, Jaysior Guido, Blavasiky Kiamenga, Said Bourdime; 
Kenzo Sanches; Aiian Aras. 
Mustafa Kalcik. (opstellingen na training op donderdag) 
 
T.O.G.R. D1, E1, E2, en F1 zijn vrij 
 
Pupil van de week: 
De pupil van de week zaterdag 31 maart voor de wedstrijd T.O.G.R.1 tegen 
Kozakken Boys is onze F 1 speler Richendel Nicastia. 
De pupil moet zich om 13,15 uur melden bij een van de jeugd 
bestuursleden,die hem naar de kleedkamer zal brengen. 
 

Wedstrijden zaterdag 31 maart 2007 
T.O.G.R.A1 en A2 zijn vrij. 
 
Wedstrijd nr.100367 Barendrecht. C2 tegen T.O.G.R. C1. Aanvang: 13.00 
uur Vertrek: 12.00 uur naar: Dierensteinweg 6 te Barendrecht 
 
Wedstrijd nr.144197 DRL C3 tegen T.O.G.R. C2. Aanvang: 08.30 uur 
Vertrek: 07.45 uur naar: Spinozaweg 498 te Rotterdam 
 
Wedstrijd nr.161587 T.O.G.R. D1 tegen Overmaas. D3. Aanvang: 10.00 uur 
aanwezig: 09.00 uur Scheidsrechter: Stefan Pieke 
 
T.O.G.R. E1 is vrij 
 
Wedstrijd nr 175732 AVS. E3 tegen T.O.G.R. E2   Aanvang: 10.00 uur 
Vertrek: 09.00 uur Naar: Overschiese Kleiweg 627 te Rotterdam 
 
Wedstrijd nr 176282 TOGR F1 tegen COAL F2 Aanvang: 08.45 uur 
Leiding F1 groep Turhan Karabulut (0628641712) 
 
Jessey Lems; Marcel Eier;.Willy Da Luz Soares; Haci Karabulut 
Batus Isiksoy; Xavier Akinrinbola; Abderrahman Zawadi; Rohit Kathusing; Halil 
Demir. 

 
Paastoernooi  -  paastoernooi – paastoernooi. 
Maandag 9 april a.s. hebben we weer een groot thuistoernooi waarbij over de 
dag verdeeld in totaal zo’n 70 wedstrijden worden gespeeld door F, E, D en C. 
Hiervoor is natuurlijk een groot aantal scheidsrechters nodig 
Wij zijn op zoek naar een paar mensen die ons hierbij willen helpen. 
Interesse???? Geef dit even door aan Job van den Bergh via telefoon 4293585 
of mail even j.bergh2@chello.nl 
 
 


	Reeds meerde weken hebben wij geprobeerd de vereiste foto’s
	WIJ MAKEN u OOK OP DEZE PLAATS ATTENT OP HET

