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DE KANTINE IS OP ZATERDAG 19 MEI a.s. GEOPEND VANAF 
07.30 UUR -VOOR HET OVERIGE IS DE OPENINGSTIJD VOOR 
DE KOMENDE MAANDEN VANAF 13.00 TOT 17.00 UUR 
Dienst hebben de aanwezige bestuursleden. 
 
INTERCLUBTOERNOOI 26 mei a.s.: 
 
Er is besloten die toernooi doorgang te laten vinden, ondanks (op dit 
moment) het nog lage aantal inschrijvingen. De bedoeling is dat alle 
deelnemers aan de 7 tegen 7 wedstrijden om 13.00 uur aanwezig zijn 
zodat om 13.30 uur kan worden begonnen. Einde wedstrijden zal om 
16.30 uur zijn. 
Aansluitend zal voor diegenen die zich hier voor hebben opgegeven 
de BBQ worden klaargemaakt (Kosten Euro 10,- p.p.)     
 
 
Van het bestuur 
 
HITCHCOCK-AFSLUITING VAN HET SEIZOEN: 
 
De beste schrijver van thrillerfilms en –boeken had het niet kunnen 
verbeteren. 
Zelf winnen bij de kampioen en de konkurrenten punten zien verspelen. 
Uiteindelijk dan op de 10e plaats eindigen in een knotsgek seizoen. 
Het is al vaak gezegd, maar in de winterstop waren we al door vriend en 
vijand gebrandmerkt als de eerste degradant in de hoofdklasse. 
Maar toen kwam de vechtlust boven. 
De spelersgroep ging elke keer weer voor 100% gemotiveerd het veld op 
en de resultaten kwamen. 
Na de winterstop zijn er 23 punten binnengesleept en ontstond er een 
nog sterkere band tussen technische staf en spelersgroep dan er al was. 
De acceptatie was groot, spelers die niet in de basis begonnen waren 
teleurgesteld, maar zeer gemotiveerd als ze aan de bak moesten.  
De complimenten voor de technische en medische staf voor de inzet die 
er geweest is om met de groep hiernaartoe te groeien. 

Complimenten aan de hele spelersgroep voor de uitstekende instelling 
om iedereen te laten zien, dat ze niet afgeschreven waren. Ook de 
jongens die ons aan het einde van het seizoen gaan verlaten verdienen 
een enorme pluim voor hun altijd positieve opstelling bij trainingen en 
wedstrijden. 
 
De vaste supportersschare en de groep vrijwilligers, waarvan er 
afgelopen zaterdag  een groot deel in de kantine ons eerste met applaus 
begroette willen we bedanken voor hun steun aan de ploeg, in mindere 
en in betere tijden. 
Jammer dat ons tweede het in de eerste klasse niet heeft kunnen 
redden, laten we hopen dat zij in het nieuwe seizoen kans zien om het 
verloren terrein weer goed te kunnen maken. 
Het seizoen zit er bijna op, rest nog de afsluitingsavond op 26 mei a.s. 
waarover elders meer informatie wordt gegeven. 
Iedereen willen wij nogmaals bedanken voor hun inzet op welk gebied 
dan ook, alvast een goede vakantie toewensen en graag weer tot 
volgend seizoen. 
 
Ad van der Poort – voorzitter 
 
TOGR – Katwijk 4 – 3 (zie elders op de site): 
 
HET  WONDER VAN TOGR  
 
Rijnsburgse Boys  - TOGR  1 – 2 ( zie elders op de site)  
  
           PROGRAMMA ZATERDAG 19 MEI. 
56065  TOGR 5-GGK 5  12.00 u. Scheidsr.J.Bezemer. 
  r.balradj-h.degeling-m.korkmazyurek-r.kraak-l.luhrman- 
  j.molendijk-m.ooms-p.peet-t.rook-r.snijders-r.rook- 
  p.vd.spek-k.taskin-b.borges dias. 
 
  PROGRAMMA DINSDAG 22 MEI. 
VRSCH VVOR 2-TOGR COMB.  19.30 u. ad.Prinsenlaan. 
  Deelnemende spelers, vertrektijd enz.worden bekend 
  gemaakt soor de technische staf. 
  Scheidsr. nnb.  Ass.scheidsr.??????? 
 



  GELE KAARTEN. 
  De gele kaarten welke gevallen zijn en geen schorsing 
  hebben opgeleverd vervallen per 1 juni.   
Van het jeugdbestuur 
 
Toernooivoetbal-toernooivoetbal-toernooivoetbal 
 
De komende weken is een aantal teams van TOGR uitgenodigd voor 
toernooien. 
 
Voor C1 is dat op zaterdag 19 mei bij de voetbalvereniging STRIJEN, 
Prins Clausstraat 1 (vlakbij de sporthal) in STRIJEN.  
De eerste wedstrijden beginnen om 13.00 uur – einde om ongeveer 
16.00 uur. Vertrek vanaf kantine om 11.45 uur. 
 
Voor E1 en E2 is dat op zaterdag 19 mei bij voetbalvereniging MON-
STER,  Sportpark POLANEN, Duyvenvoordestraat 56, in MONSTER. 
De eerste wedstrijden beginnen om 09.00 uur en om ongeveer 13.30 
uur is het afgelopen. Vertrek vanaf kantine 07.45 uur. 
 
Voor A1 is dat op zaterdag 9 juni bij voetbalvereniging NBSVV, Sport-
park DE KREEK, Wilhelminastraat 61, NIEUW BEIJERLAND. 
Dit toernooi duurt de gehele dag maar de juiste aanvangstijden (en dus 
ook de vertrektijden) zijn nu nog niet bekend. 
 
Voor D1 is er dit jaar geen toernooi, in overleg met de leiders Fokke en 
Anton. 
 
Attentie a l l e jeugdleden: 
 
Alle kleding en voetbaltassen die van de club zijn, moeten na de laatste 
aktiviteiten van dit seizoen  worden ingeleverd bij jullie leiders. 
Vanzelfsprekend dient de kleding gewassen te zijn. 
 
Voor de A-teams hebben Leo en Dennis al afspraken gemaakt 
 
GEEN TRAINING DONDERDAG 17/5. 
 
Op deze donderdag(Hemelvaarsdag) zijn er geen trainingen. 

 


