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Verschijning weekbrief: 
 
M.i.v. dit seizoen wordt de weekbrief uitsluitend geplaatst op de 
side van TOG (www.togr.nl), behalve als u prijst stelt op toezen-
ding zoals gebruikelijk was. Voor een beperkt aantal leden kan 
alsnog een exemplaar worden gemaakt, maar dit dient u dus 
kenbaar te maken aan Henk van Ameijde (tel.kantine 4804944) 
Een paar leden hebben dit dus al gedaan;  mocht u hiertoe ook 
willen behoren, laat het dan even weten. 
 
Aanvang training selectie senioren: 
 
Zaterdag 31 juli a.s. begint de training (weer), zoals reeds schrifte-
lijk bekend gemaakt – aanwezig zijn 10.00 uur. 
 
Nieuwe seizoen 2010-2011 
 
Het lijkt nog maar kort geleden, dat we het seizoen afsloten op een 
zonnige middag in mei. 
Toch staat het nieuwe voetbalseizoen alweer voor de deur en 
beginnen de selectie elftallen 1, 2 en 3 volgende week zaterdag 
alweer met de eerste training. 
Voor het eerste weer een hernieuwde kennismaking met de eerste 
klasse, waar we zeker bekende clubs zullen tegenkomen, maar 
ook een aantal nieuwe verenigingen. 
Vanwege de invoering van de topklasse hebben meerdere clubs 
de stap omhoog kunnen maken. 
Zo spelen we komend seizoen tegen een aantal verenigingen die 
we in competitieverband nog niet eerder zijn tegengekomen of heel 
lang geleden. 
O.a. DSO uit Zoetermeer, BVCB uit Berkel, Nootdorp, Alexandria 
’66 en Sportlust ’46 zijn van de partij. 
Daarnaast bekende clubs als DOTO, Spijkenisse, ‘s-Gravenzande 
en Deltasport. 
Het zal geen eenvoudige zaak worden om weer binnen één jaar 
terug te keren, maar de doelstelling van de trainers is wel om mee 
te doen om de bovenste plaats. 

Het tweede kent een nieuwe trainer, Peter van Veelen. Peter zal 
voor een aantal van ons geen onbekende zijn, want voorheen was 
hij o.a. assistent trainer bij DOTO. 
Als actief voetballer kennen wij hem nog van zijn tijd bij Excelsior 
Pernis. 
Bij het derde elftal hebben we gelukkig weer een trainersduo, te 
weten Johan Molendijk en Peet Pieren, zodat ook dit elftal weer 
volledig bemand is. 
Voeg daarbij een aantal nieuwe gezichten in onze selectie, dan 
kunnen we vaststellen dat we er in de breedte zeker sterker op 
zijn geworden. 
Wij wensen de technische en medische staf alsmede de 
spelersgroep veel plezier en succes. 
Daarnaast hebben we nog maar 2 overige seniorenelftallen, het 
elftal onder leiding van Rinus (de Generaal) Zilverschoon en de 
mannen van Hans Erkens (en Henk Degeling). 
Ook in de jeugd is het passen en meten om de nodige elftallen op 
de been te kunnen brengen, maar hiervoor hebben we alle 
vertrouwen in het jeugdbestuur en coordinator Danny Looren de 
Jong. 
De zaal is redelijk stabiel gebleven en zal, hoewel niet zichtbaar 
voor de meesten van ons hun wedstrijdjes gaan spelen, mogelijk 
gemaakt door Arie Streefkerk en Ad van Zelst. 
In de zomerperiode is er ook niet stilgezeten en is er in het 
clubhuis en de kleedvleugel weer het nodige schilderwerk verricht. 
Alle vrijwilligers die verder in de zomer bezig zijn geweest om ons 
complex weer tot in de puntjes op te knappen en te zorgen  dat de 
velden er weer perfect bij liggen, willen wij bij deze dankzeggen. 
Wat de fusieperikelen aangaat wachten we op een reactie van de 
gemeente en deelgemeente en hierover is pas in begin september 
meer duidelijk. 
Ook dan pas kunnen we met meer mededelingen naar u toe 
komen. 
Wij kijken weer uit naar een nieuw seizoen en wensen nu alvast 
iedereen veel plezier en hopelijk succes. 
 
Het Bestuur 
 
 



PASFOTO,S INLEVEREN. 
 Wilt U met ingang van de beker-en competitiewedstrijden gelijk  
 meespelen  dient U op korte termijn een foto in te leveren. 
 Sel.:R.Boessen-3e elftal:S.Zehmed- 4e elftal: DJ.Kuiper-  
 D-elftal: S.Gurduz. 
 
 SCHORSINGEN. 
 De volgende spelers beginnen met een schorsing van het oude jaar. 
 G.CAPOBIANCO  tot TOGR 2 een wedstrijd heeft gespeeld; 
 I.ELIAS: tot TOGR 2 twee wedstrijden heeft gespeeld; 
   MD.PIEKE: tot SPARTA 2  een wedstrijd heeft gespeeld; 
 A.KAHJA  is geschorst tot 13 november. 
 
 ZATERDAG 31 JULI. 
 Eerste training voor de selecties om 10.00 uur. 
 
 ZATERDAG 7 AUGUSTUS. 
 HEERJANSDAM-TOGR 14.30 aan de molenwei. 
 Opstelling, vertrek enz.na de training van donderdag 5 aug. 
 Leiding:Hrn.Blaauwkamp en Cairo- Verz.A.vd.Burg. 
 Ass.scheidsr.R.Boessen. 
 
 PFC 2-TOGR 2  11.00 uur ad.Toldijk in Geervliet. 
 Opstelling, vertrek enz.na de training van donderdag 5/7 
 Leiding:P.v.Veelen-Verz.A.Rook-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
 DINSDAG 10 AUGUSTUS. 
 TOGR 2-DEHMUSSCHEN 1  19.30 uur. Scheidsr.J.Bezemer. 
 Opstelling na de wedstrijd bij PFC. 
 Voor verdere gegevens zie zaterdag 7/8 
 
 DONDERDAG 12 AUGUSTUS. 
 Wij nemen deel aan het Rozenburg tounooi bij Rozenburg aan  
 De Vinkseweg. 
 Vanavond: ROZENBURG- TOGR  en EXCELSIOR M.-ALEXANDRIA. 
 Beide wedstrijden beginnen om 19.00 uur. 
 
 ZATERDAG 14  AUGUSTUS 
 Winnaars en verliezersronde bij Rozenburg beiden om 14.30 uur 
 TOGR 2-DEZWERVER 2  12.00 uur.  Scheidsr.:? 
 TOGR 3-DOTO 3  12.00 uur   Scheidsr.J.Bezemer. 
 Alle nadere mededelingen na de wedstrijden en trainingen van 12/8 
 
Indelingen van 1, 2 en 3 (veld)  - (voor alle overige teams hopen wij de 
indelingen in de volgende uitgave beschikbaar te hebben) 
 

1e klasse B:     bekerpoule 19 – 1e klasse: 
 
Rijnvogels  Smitshoek   Excelsior ‘20 
BVCB   Heinenoord   RVVH 
DSO   Strijen   TOGR 
FC ’s Gravenzande Spijkenisse   VVGZ 
Nootdorp  DOTO  
Deltasport  Sportlust ‘46 
Alexandria ’66  TOGR 
 
 
 
Res.1 klasse B:    bekerpoule 7 – groep 1: 
 
Capelle 2  Alexandria’66 2 DUNO 2 
Zwaluwen 2  Barendrecht 3  TOGR 2 
XerxesDZB 2  Rozenburg 2  Vitesse Delft 2 
SHO 2   VVOR 2  Barendrecht 2 
NSVV 2  Spirit 2 
TOGR 2  DOTO 2 
RVVH 2  Spijkenisse 2  
 
 
Res.3e klasse F    bekerpoule 27 – groep 2 
 
FC Maense 2  PPSC 2  TOGR 3 
Leonidas 2  Excelsior P 3  SHO 4 
Cion 2   TOGR 3  Leonidas 3 
Strijen 3  Schiebroek 2  Barendrecht 4 
VVOR 3  Rijnm.Hgvl.Sp.2 
XerxesDZB 3  MSV’71 3 
PPSC 2 
Excelsior P 3 
 
Lief en leed: 
 
Onze donateur Aad Toornvliet is wegens ernstige gezondheidsproblemen 
opgenomen in Ikazia Ziekenhuis, Postbus 5009, 3008 AA, Rotterdam,afd. 3 B 
Kamer 7. Een teken van medeleven doet het altijd ! 


