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Verschijning weekbrief:
Zaterdag 17 en 24 mei a.s. is de kantine normaal geopend –
bestuursdiensten worden onderling verdeeld.
AGENDA:
16.5 - laatste klaverjasavond – 20.00 uur
31.5 - seizoensafsluiting met onderling 7x7 teams – aanmelden bij
Ger Klip – rond 18.00 uur afscheid van trainers en vertrekkende spelers. Aansluitend BBQ tegen betaling van 10 Euro
gelijk bij aanmelding aangeven of u meedoet.
TOGR doet haar sportieve plicht en wint in Maassluis
Zaterdag 3 mei jl. speelde TOGR haar laatste uitwedstrijd in de huidige
hoofdklasse A. Een wedstrijd voor de eer voor TOGR en voor Excelsior
Maassluis een belangrijke pot, daar zij samen met Ter Leede in een felle
strijd verwikkeld zijn om de plaats voor een p/d duel te ontlopen.
Daar trainer Theo de Boon de meeste spelers nog speeltijd wil geven,
was de opstelling ditmaal ietwat anders en werd er als volgt gestart:
Mark Smeding, Brian Strang, Carlos Lopes, Jeffrey de Koning, Jeroen
Koppelaar, Marphe Redjosetiko, Nick Wijsman, Stevey Sengers, Wagner
da Silva Cardoso, Onno Doeland en Antonio Garcia Mendes.
TOGR kwam goed uit de startblokken en speelde een goede eerste helft.
Met kansen voor Wagner (zeer goed spelend) na een pass van Toni, een
bal van Onno over en Boudy (ingevallen voor de geblesseerde Brian
Strang) voor open doel deed TOGR totaal niet onder voor een Excelsior
M. wat voor haar laatste kansen vocht, hetgeen echter in de wedstrijd
niet was te zien. Wel was Rudy Witvoet voor Excelsior M. dichtbij een
doelpunt toen hij alleen voor het doel volkomen naast schoot. Toch ging
Excelsior rusten met een 1-0 voorsprong, daar Royama Ibrahim in
blessuretijd alsnog een bal wel goed inschoot na een knappe actie. Rest
te vermelden dat in de eerste helft Wagner en Antonio een gele kaart
kregen van de matig leidende scheidsrechter Looije.

In de tweede helft zette TOGR de lijn van goed voetbal voort en na een
knappe pass van Wagner kon Toni doorbreken en alleen maar op
onreglementaire wijze worden gestopt binnen de zestien meter.
Scheidsrechter Looije wees terecht naar de stip en Marphe nam de taak
op zich en benutte de strafschop beheerst. De 1-1 kon op het scorebord
en nu TOGR met ‘Strand aan de Maas’ op het shirt loopt, werd even
uitgebreid na het doelpunt in de zon gelegen om het doelpunt te vieren.
Bij TOGR kwam Wessel in het veld voor Nicky en in de 65e minuut zet
de sterk spelende Marphe de bal voor, alwaar de wederom zeer solide
verdedigende Jeffrey nu in aanvallende zin de bal voor kopte en Onno
de 1-2 op het scorebord liet verschijnen. Wederom de ‘zon-act’ voor
‘Strand aan de Maas’. In deze fase lijkt Excelsior wat sterker te worden,
maar zonder echte kansen te scheppen. In de 75e minuut beslist TOGR
echter de wedstrijd en na een knappe actie van Toni maakt Onno zijn
tweede van de middag, waarna op het zonvergoten sportcomplex van
Maassluis wederom de ‘zon-act’ opgevoerd kan worden. Boudy pakt nog
een gele kaart en ook Wagner ontvangt een gele kaart, hetgeen zijn
tweede betekende, daar hij in de 1e helft ook al een kaart had
ontvangen. Met nog een kans voor de ingevallen Christiaan, die mogelijk
de bal beter breed had kunnen leggen speelt TOGR de wedstrijd uit en
wint zeer verdiend met 1-3.
Volgende week de laatste wedstrijd thuis tegen het ook gedegradeerde
SHO. Nog eenmaal de mouwen opstropen en zorgen dat we niet op die
nare allerlaatste plaats eindigen en ook om met een toch nog redelijk
opgeheven hoofd (tijdelijk) afscheid te nemen van de hoofdklasse en
trainer Theo de Boon na drie jaar met een overwinning bij TOGR te laten
eindigen.
TOGR - SHO 1 - 4
Onder schitterende "Strand aan de Maas" weersomstandigheden werd
de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld tegen SHO uit OudBeijerland. Het duel tussen beide degradanten uit de hoofdklasse A was
er louter een om te bepalen wie de laatste plaats in de
eindrangschikking zou innemen. In de rust leek er wat dit betreft letterlijk
en figuurlijk geen wolkje aan lucht voor TOGR. De thuisploeg had tot
dan toe soeverein het spel beheerst en was via een bekeken
afstandschot van Marphe op een dik verdiende 1-0 gekomen. De
tweede helft gaf een heel ander beeld te zien. TOGR had niets meer in
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te brengen tegen een SHO dat na de 1-1, ingekopt bij een hoekschop
door de geheel vrijstaande Erwin de Geus, het spel domineerde en rustig
maar gestaag uitliep naar een verdiende 1-4 door treffers van Geert
Bakker, Adrew Dias D'Ullois en Martijn Hoek. En zo eindigde dit seizoen
met een voor deze competitie typerende wedstrijd, waarbij TOGR haar
twee verschillende gezichten liet zien. Er wordt na twee seizoenen weer
afscheid genomen van het allerhoogste amateurvoetbalniveau. Volgend
seizoen zal in eerste klasse, met de tegenstander van huidige middag als
één van de voornaamste concurrenten, geprobeerd worden dit verloren
terrein weer goed te maken. Want sinds TOGR zes jaar geleden voor het
eerst in het voetbalwalhalla belandde en daar tot nu toe 5 seizoenen lang
van mocht genieten, heeft dit gezorgd dat TOGR met de tot haar
beschikbare middelen zal streven daar weer terug te keren.
Op zaterdag 31 mei volgt een seizoensafsluiting, waarbij op feestelijke
wijze afscheid zal worden genomen van Theo, Milko, spelers en aanhang
die na dit seizoen TOGR zullen verlaten. Want ondanks degradatie en
het soms, zoals dat bij elke vereniging in dergelijke ranglijstpositie het
geval is, bestaan van meningsverschillen zijn het toch de geweldige
gezamenlijke belevingen van de afgelopen jaren die gekoesterd en
gewaardeerd zullen worden in de toekomst. Tot zaterdag 31 mei aan een
ieder die TOGR een warm hart toedraagt!
PASFOTO’S INLEVEREN VOOR 31 MEI.
Van onderstaand genoemde spelers moeten de passen vernieuwd
worden. Om in augustus direkt te kunnen spelen gaarne de foto’s
spoedig inleveren.
Het zijn:
1e elftal: OJ. De Pina.
4e elftal: AHM.Geerts-B.Bedeaux en J.vd.Oord.
Zaalsp.: P.Sobhie en M.Lamrini.

PROGRAMMA ZATERDAG 24 MEI.
83774

TOGR 5-MOERKAPELLE 8 15.00 uur
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129626

TOGR 6-ZWALUWEN 12 15.00 uur.
Scheidsr.?????????
GEBRUIKELIJKE DEELNAME.

DIT ZIJN DE LAATSTE WEDSTRIJDEN VAN HET SEIZOEN.
IN DE LAATSTE WEEKBRIEF(OVER 2 WEKEN) ZULLEN WIJ U
INFORMEREN OVER DE BEGINDATA IN AUGUSTUS.
Van het jeugdbestuur
Het seizoen is haast afgelopen op een enkel toernooi na .
Het jeugdbestuur hoopt dat jullie het naar je zin hebben gehad en
dat wij jullie in het nieuwe seizoen weer terug zien.
Toernooien
Vriendschappelijk 17 mei TOGRC1 bij. Blerick (Venlo) vertrek 09.00
u.per bus
Uittoernooi 17 mei T.O.G.R.E2 bij DRL aanvang 09.30 uur vertrek
0845uur naar Spinozaweg 498 te Rotterdam
Uittoernooi T.O.G.R C1 bij Zuidland op 24 mei aanvang 09.15 uur
vertrek 08.15 uur naar Kerkweg 84 te Zuidland, Einde Toernooi om
16.00 uur
Kampioenen:

PROGRAMMA ZATERDAG 17 MEI.
178302
72745

TOGR 5 –CVCREEUWIJK 6 12.00 uur.
Scheidsr.: T.Boedhram.
GEBRUIKELIJKE DEELNAME.
TOGR 6-RFC2000 2 12.00 uur.

Het jeugdbestuur feliciteert, leiders, trainers en spelers van C1. E1
en E2 met het behaalde kampioenschap. Flink zo blijven doorgaan
met elkaar!

