
Uitgave 4-2010       20 september 2010 
 
Van het bestuur: 
 
Het is met groot leedwezen, dat wij moeten meedelen dat ons erelid Ben 
Lens j.l. dinsdag is overleden in de leeftijd van 90 jaar. 
 Ben heeft zich  jarenlang verdienstelijk gemaakt op ons complex met het 
onderhoud van de velden en alles wat er te doen is. 
Op voordracht van het bestuur werd hij geëerd met de gouden Erasmus-
speld door de gemeente Rotterdam. 
De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en zeer tot zijn (en onze) 
spijt moest hij zijn werkzaamheden staken.  
De begrafenis, waar ook wij hem hebben herdacht, heeft heden 
plaatsgevonden. 
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe in de 
verwerking van dit verlies. 
 
Diensten voor zaterdag 26.0.2010:  (op deze zaterdag sluit de 
kantine om 17.45 uur) 
 
Bestuur: vm JC Roukema – nm aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
Poort/orde- heren Karreman, Klip, Verschoor, Huyser, Streefkerk 
dienst:            wij zoeken hier nog menskracht voor als aanvulling,     
  bij de thuiswedstrijden van 1 – meldt u aan svp 
 
Diensten voor zaterdag 2.10.2010: 
 
Bestuur: vm HD van Ameijde – nm aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
 
Klaverjassen: 
 
De eerstvolgende klaverjasavond is op 24 september a.s. – aanvang 
2000 uur – er zijn voldoende tafels, dus kom…. 
 
Oud papier: 
 
Svp meebrengen als u toch naar de dijk komt – vast bedankt. 

Spijkenisse  -  TOGR  1 – 0 
 
In de uitwedstrijd tegen Spijkenisse heeft TOGR zichzelf een erg slechte 
dienst bewezen. In de wedstrijd waarin de geheel in het zwart gestoken 
TOG-ers vooral meer tegen zichzelf voetballen als tegen de 
tegenstander, stapt Spijkenisse uiteindelijk, op basis van de meerdere 
kansen, als terechte winnaar van het veld.  
Toch leek het in de beginfase niet uit te lopen op die uiteindelijke uiterst 
moeizame wedstrijd. In de eerste minuut had TOGR één van de 
uiteindelijk twee grote kansen, als Luc van Loon zich aan de achterlijn 
doorzet en met zijn voorzet voorbij de tweede paal Carlitos weet te 
bereiken. De van Neptunus teruggekeerde buitenspeler weet op zijn 
beurt de centraal voor het doel vrijstaande Diego te bereiken, maar 
diens inzet is te zwak om gelijk een voorspong te creëren.   
Nadat Spijkenisse de beginfase aan TOGR had gelaten komt het 
halverwege de eerste helft steeds gevaarlijker oprukken, waarbij men 
vooral loert op de snelle uitvallen. Geholpen door soms slordig 
uitverdedigend voetbal levert dit het nodige werk op voor keeper Jim van 
der Leer. Maar de sluitpost toont zich tot één van de beste spelers aan 
de zijde van TOGR en treedt telkens goed op om een achterstand te 
voorkomen. Helaas kent hij echter wel één onfortuinlijk moment als de 
bal precies tussen hem en de verdediging belandt en hij ver uit het doel 
moet komen om de bal te onderscheppen. De keeper lijkt buiten zijn 
strafschopgebied de bal te kunnen controleren met de borst, maar de 
altijd alerte aanvaller Elvin Medjedovic pakt zijn kans als de bal net iets 
verder weg stuitert. Met de bal aan de voet kan hij eenvoudig richting het 
lege gaan voor de 1-0 russtand.    
Na rust heeft Dario heeft de plaats van Lenine ingenomen, maar dit 
levert niet direct effect op. Sterker nog, het is Spijkenisse dat een 
opgelegde kans door Van der Leer gered ziet worden. Een paar minuten 
later gevolgd door een vlammend schot vanaf 20 meter van de 
vrijstaande Jorn Berkelaar, die hiermee van korte afstand Michael 
Nijssen vol in het gelaat raakt. De verdediger die waarschijnlijk wel een 
doelpunt hiermee voorkomt, kan de wedstrijd helaas niet vervolgen, 
Carlos Lopes is zijn vervanger.  
In het vervolg van de tweede helft heeft TOGR het erg moeilijk met het 
opzetten van een verzorgde aanval, het veelal slordige spel stelt het 
rustig afwachtende Spijkenisse in staat er bij vlagen gevaarlijk uit te 
komen, waarbij het nog een aantal maal stuit op de verder sterk 



keepende Van der Leer. Het slordige spel heeft ook tot resultaat dat 
TOGR vooral scoort in de gele kaarten, met helaas als dieptepunt de 
tweede gele kaart voor Carlitos, die misschien wel achterwege had 
mogen blijven. Maar in ondertal lijkt TOGR zich in de laatste 10 minuten 
toch te rechten en ontstaat er een licht offensief met de grootste kans in 
de derde minuut van de blesuretijd voor de ingevallen Jessey. Na een 
assist van Dario staat de aanvaller oog in oog staat met keeper Voets 
van Spijkenisse. De geplaatste lob gaat net naast, waarna de wedstrijd 
eindigt in een 1-0 overwinning voor Spijkenisse. 
Volgende week een hernieuwde uitwedstrijd, ditmaal bij Strijen. Er zal 
duidelijk uit een ander vaatje getapt moeten worden. 
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Michael Nijssen (53. Carlos Lopes), Jeffrey de Koning, 
Lenine Cabral Semedo (46. Dario Lara Olaya), Roger Lieveld, Gerson 
Rodrigues, Carlitos Carvalho Rodrigues, Luc van Loon, Antonio Garcia 
Mendes, Diego Watson, Ronald Traets (Jessey Soares).  
 
 
Strijen - TOGR  1 - 3 
 
TOGR pakt 3 belangrijke punten in de uitwedstrijd tegen Strijen. In een 
niet al te hoogstaande wedstrijd is Jessey Soares de grote man aan de 
zijde van de Groen-Witten, de spits neemt de gehele 
doelpuntenproductie voor zijn rekening. 
 
Na een eerbiedwaardige minuut stilte voor de deze week overleden Ben 
Lens, nemen de met rouwbanden spelende TOG-ers de aftrap. Na een 
kwartier van aftasten is het Jim van der Leer die het eerst handelend op 
moet treden na een aanval van de thuisploeg. TOGR lijkt dan wel een 
voetballend overwicht te hebben, het duurt tot halverwege de eerste helft 
voordat het echt gevaarlijk voor het doel van Strijen opdoemt. Het is bij 
deze gelegenheid dan ook wel gelijk een opgelegde kans, die door 
Jessey niet krachtdadig genoeg wordt afgemaakt zodat zijn inzet kan 
worden uitverdedigd. Enkele minuten later laat Strijen zien hoe met 
dergelijke kansen moet worden omgegaan. Steven van Vliet krijgt na een 
vrije trap halverwege het speelveld de bal na een kluts vrij voor de voeten 
en haalt vanaf 9 meter van het doel direct uit voor een 1-0 voorsprong 
voor de thuisploeg. TOGR herstelt zich echter snel van deze tegenvaller, 

want binnen 10 minuten staat de gelijkmaker alweer op het bord. In de 
beste aanval uit de gehele wedstrijd is het uiteindelijk Ronald die met 
een knappe assist Jessey op de rand van het 16-metergebied in staat 
stelt om vrij uit te halen. Met een gerichte schuiver zorgt de aanvaller 
voor de 1-1. Vlak voor rust lijkt Strijen echter weer vanuit het niets de 
voorsprong te kunnen nemen, als de mee opgekomen aanvoerder 
Jeroen Roelof over het hoofd wordt gezien en vrij doorgang krijgt. De 
voorzet van de verdediger vindt weliswaar knap een vrijstaande 
aanvaller, maar diens inzet wordt op miraculeuze wijze vlak voor de lijn 
uit doel gehouden door Roger. Uiteindelijk is het echter TOGR dat in 
laatste seconde van de eerste helft zorgt dat het met een voorsprong 
gaat rusten. Als Ronald op 20 meter van het doel wordt afgestopt, zorgt 
Jessey met een loepzuivere vrije trap voor de 1-2 ruststand. 
De tweede helft toont een TOGR dat leunt op de verworven voorsprong 
en zorgvuldig probeert de juiste momenten te kiezen om de voorsprong 
te vergroten. Zowel Jessey, als later de mee op gekomen Roger worden 
alleen voor de doelman gezet maar beide falen om de bevrijdende 1-3 
aan te tekenen. Strijen probeert het vooral met de lange bal zijn 
aanvallers te bereiken, waarbij telkens de meeste gevaarlijkste situaties 
ontstaan als er vrije trap of een corner mag worden genomen. En 
hoewel een TOGR-overwinning nooit echt in gevaar lijkt te komen, 
blijven deze situaties toch de nodige mogelijkheden opleveren voor de 
thuisploeg. Tien minuten voor tijd valt de uiteindelijk bevrijdende 1-3 na 
een vrije trap vanaf de zijkant van Dario. De geheel vrijgelaten Jessey 
scoort zijn derde doelpunt als hij de op maat gegeven voorzet netjes 
inkopt. 
Een uiterste belangrijke uitoverwinning in dit prille seizoen, waarmee de 
bittere smaak van vorige week weer enigszins is weggespoeld. 
Volgende week een thuiswedstrijd tegen de buren van Smitshoek.    
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Roger Lieveld, Jeffrey de Koning, Gerson Rodrigues, 
Carlos Lopes, Dario Lara Olaya, Luc van Loon (68. Carlitos Carvalho 
Rodrigues), Diego Watson (80. Antonio Garcia Mendes), Ronald Traets, 
Sam de Meester (85. Wesley Berkhout), Jessey Soares. 
 
 
 
 



PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 25 SEPTEMBER. 

 

88381  TOGR-SMITSHOEK 14.30 uur. 
  Opstelling na de training van donderdag 23/9 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp en Cairo- Verz.A.vd.Burg- 
  Scheidsr.:W.Roozeboom-Ass.schr.RF.Boessen. 
 
116579  SPIJKENISSE 2-TOGR 2  11.00 u.ad.Lange Groeneweg. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van donderd.23/9 
  Leiding:Hrn.v.Veelen-Luhrman-  Verz.A.Rook- 
  Scheidsr.:EJJ>Wijgand-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
82924  TOGR 3-MAENSE 2  11.30 uur. 
  Opstelling na de training van donderdag 23/9 
  Scheidsr.Z.Sahiti. 
 
133988  TOGR 4-DVO32 3  13.30 uur. 
  Scheidsr.J.Bezemer. 
 
52005  TOGR 5-ZWALUWEN 10  15.00 uur. 
  Scheidsr.??????? 
 
PROGRAMMA VOOR DINSDAG 28 SEPTEMBER. 

 
VRSCH  OUDE MAAS – TOGR  20.00 uur Albrandswaardseweg. 
  Alles regelen na de training van maandag 27 september. 
 
VRSCH  EXCELSIOR P—TOGR 0/23  20.00 u. de Madroel,Pernis. 
  Alles regelen na de training van maandag 27 september. 
 
PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 2 OKTOBER. 

 
122484  FCSGRAVENZANDE-TOGR  14.30 u.ad.Kon.Julianaweg. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van donderdag 30/9 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo- Verz.A.vd.Burg 
  Scheidsr.:T.Oussoren- Ass.scheidsr.RF.Boessen. 
 
50374  NSVV 2-TOGR 2  12.00 u. Wilhelminastraat, Numansdorp 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van donderdag 30/9 
  Leiding:Hrn.v.Veelen-Luhrman-Verz.A.Rook- 
  Scheidsr.:AA.Ghorghy-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
 

VERVOLGPROGRAMMA ZATERDAG 2/10. 
 
78550  RIJNMHS.2-TOGR 3  12.00 u.Botreep,Hoogvliet. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van donderdag 30/9 
  Scheidsr.:F.Berg. 
 
80464  TOGR 4-SDV 6  13.30 uur. 
  Scheidsr.:J.Bezemer. 
 
52772  TOGR 5-DEZWERVERS 9  15.00 uur. 
  Scheidsr.??????????????? 
 
PROGRAMMA VOOR DINSDAG 5 OKTOBER, 

 

VRSCH  SPARTAAN 20-TOGR  20.00 uur ad.Oldegaarde. 
  Alles regelen na de training van maandag 4 oktober. 
 
PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR DIVERSE AVONDEN. 

 
WOENSDAG 29/9 1773 TOGR 2-HBSS 1  20.00 u.Sporth.Wielewaal. 
   Scheidsr.:H.Boxhoorn. 
 
   2712 TOGR 3-OMMOORD 3  21.00 u.Wielewaal. 
   Scheidsr.H.Boxhoorn. 
 
DONDERDAG 30/9 320 CWO H1-TOGR H1  21.15 u.Sporth.Wielewaal. 
   ZINKW.BOYS MOET VOOR LEIDING ZORGEN. 
 
VRIJDAG 1/10  139160 GROENOORD 2-TOGR 1  20.00 uur 
   Sporth.Margriet,Nieuwe Damlaan 5, Schiwedam. 
   Scheidsr.:G.Grootenboer. 
 

4201 VOORNE 8-TOGR 4  21.00 u. Sporth.Dukdalf, 
Reede 22, Brielle. 

 
MAANDAG 4/10 2786 LMO 2-TOGR 3  19.00 u. Sporthal de Enk. 
   Scheidsr.:R.v.Bavel. 
 
WOENSDAG 6/10 1045 TOGR 1-SEVENSTARS 1  21.00 u.Wielewaal. 
   Schr.A.Korpel-Secr.G.Kuijpers. 
 
 
 



VERVOLGPROGRAMMA ZAALVOETBAL. 

 

WOENSDAG 6/10  1825 AGE 4-TOGR 2  20.00 u. Topsp.Centr. 
    Bij de Kuip. Scheidsr.J.v.Essen. 
 
    4254 TOGR 4-ALLGREENS 4  20.00 u.  
    Wielewaal.  Scheidsr.G.Kuijpers. 
 
DONDERDAG 7/10  356 TOGR H1-WICO H1  19.45 u. Wielewaal. 
    WICO MOET VOOR LEIDING ZORGEN. 
 
 
  Van het jeugdbestuur 
 

Programma voor zaterdag 25 september a.s: 
 
Wedstrijd: 56914 
T.O.G.R. A1 tegen HWD A1  Aanvang 12.00 uur. 
Aanwezig: 11.00 uur  Scheidsrechter: Sjaak Roukema 
Leiders: Fokke Vitters (06-47786742) en Danny Looren de Jong (06-
28185573 
 
Serdal Kayhan, Jeffrey Goncalves, Rafael Andrade Freire, Joel Boessen, 
Patrick Braspenning, Mohammed Elouazizi, Jaysior Guido, Dwight Pengel, 
Elyazid El Hamdaoui, Aldi Andrea, Sabir Boulakhrif, Daley Vitters, Ayad 
Ibrahim, Curthly berkel, Enes Adslmis. 
 
Wedstrijd: 120572 
T.O.G.R. C1 tegen Heinenoord C1 Aanvang: 10.00 uur 
Aanwezig: 09.00 uur Scheidsrechter: 
Leiders: Najim Haddach (06-84123021) en Romeo Weegman (06-24130120) 
 
Didi Seintje, Clarence Gravenstijn, Amrish Baidjnath, Wierish Baidjnath, 
Fati Erkilicoglu, Shurvin Eugenio Jassin Haddach, Phawan Jagdeo, Verin 
Jagdeo, Stefan Luhrman, Sherwin Rosalia, Arnoud van Asperen, Gianni 
van Oord. 
 
Wedstrijd: 90257 
DRL E3 tegen T.O.G.R E1  Aanvang: 10.00 uur 
Vertrek: 09.00 uur Naar: Spinozeweg 498 te Rotterdam. 
 
T.O.G.R. E2 is vrij 
 

Wedstrijd: 116364 
T.O.G.R E3 tegen Smitshoek E12  Aanvang: 08.30 uur 
Aanwezig: 07.45 uur Scheidsrechter: Joop Pitlo 
 
E Selectie: 
Jessey Lems, Avik Badal, Fares Kerzazi, Fahd Boukoulla, Anas Kaddouri, 
Hasan Salar, Walid Alhabase, Mourat Alhabase, Matthias van Asperen, 
Winesh Baidjnath, Haroune Boufangacha, Madi Chamsse, Sharan 
Dharmlal, Ilias Haddach, Daryl Martinez, Nemanja Stojiljkovic, Ramie 
Sulaiman, Calvin Wolff, Churi Hendriquez, Amar Fejic, Youssef Abarkani, 
Mike Frimpong, Remy Etonge, Vera Mulder, Jherven Berkel, C. Habchi, 
Noa Boessen, Devano Kleijn, Liza van der Sluis, Romy Luhrman, Kensha 
Wolff. 
 
Indeling van de teams horen jullie van de leiders. 
Leiders/Treiners: Miloud Boufangacha, Hasan Kerzazi (06-41689885) en 
Henk Tellekamp (06-24469420) 
 

Programma voor zaterdag 2 oktober a.s. 
 
Wedstrijd: 63851 
L.M.O. A1 tegen  T.O.G.R. A1  Aanvang: 14.30 uur 
Vertrek: 13.30 uur Naar: Smeetslandseweg 11 te Rotterdam 
Leiders: Fokke Vitters (06-47786742) en Danny Looren de Jong (06-
28185573 
 
Wedstrijd: 48933 
Excelsior P C2  tegen T.O.G.R. C1  anvang: 12.00 uur 
Vertrek: 11.00 uur Naar: Pastoriedijk 375 te Pernis 
Leiders: Najim Haddach (06-84123021) en Romeo Weegman (06-24130120) 
 
 
Wedstrijd: 133262 
T.O.G.R. E1  tegen Kocatepe E3  Aanvang:08.30 uur 
Aanwezig: 07.30 uur Scheidsrechter: Joop Pitlo 
 
Wedstrijd:128955  
Overmaas E7 tegen T.O.G.R.E2  Aanvang: 12.45 uur 
Vertrek: 11.45 uur Naar: Stadionlaan 15 te Rotterdam 
 
Wedstrijd: 71441 
T.O.G.R E3 tegen Overmaas E9  Aanvang: 08.30 uur 
Aanwezig: 07.45 uur Scheidsrechter: Henk Tellekamp 


