
Uitgave 06-2010                18 oktober 2010 
 
Diensten zaterdag 23 oktober a.s.:  
Bestuur: v.m. JC Rousekam – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine:  volgens rooster 
 
Diensten zaterdag 30 oktober a.s.: 
Bestuur: v.m. HD van Ameijde - n .m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
Poort-ordedst. Heren Karreman,Klip,Verschoor,Streefkerk,Luhrman,Huyser 
 
Van het bestuur: 
 
In deze weekbrief (eenmalig kompleet toegezonden) treft u de agenda voor de 
Alg. Ledenvergadering op 29.10 a.s.aan met een toelichting aan achterzijde. 
Gelieve hiervan goede nota te nemen en kom naar dit samenzijn. Belangrijk !! 
 
TOGR  –  BVCB  0 - 0 
 
De wedstrijd tegen gastploeg BVCB uit Bergschenhoek lijkt direct in het begin 
los te barsten, nog geen 2 minuten zijn gespeeld als  Jessey in een vol 
strafschopgebied een mogelijkheid krijgt,.Het schot van de aanvaller wordt 
echter geblokt, waarna de rebound van Antonio ten koste van corner naast het 
doel gaat. Ook BVCB laat zich in de openingsminuten niet onbetuigd, aanvaller 
Brent Kunnen verrast van dichtbij bijna Jim met een schot in de 
rechterbovenhoek. In de fase na de openingsminuten lijkt TOGR de wedstrijd 
naar zich toe te trekken, echter een overtreding in het strafgebied op Luc wordt 
niet gezien door scheidsrechter Duarte en even later keurt de leidsman een 
volgens velen geldig doelpunt van Antonio af vanwege vermeend buitenspel. 
Door toedoen van slecht uitverdedigend werk krijgt ook BVCB in de eerste 10 
minuten nog een dot van een kans, maar de inzet van Jeffrey Raghoebar kan 
worden afgestopt. Een snelle opening zit er niet in en het duurt vervolgens tot de 
30ste minuut voordat er weer iets noemenswaardig voor beide doelen gebeurd, 
Dario verrast vanuit een vrije trap vanaf de zijkant bijna keeper Gaerthe. Het 
schot in de vrije korte hoek is echter net niet strak genoeg, waardoor de al 
enigszins naar voren gestapte doelman nog net op tijd kan ingrijpen. Vlak voor 
rust heeft Gerson het geluk niet aan zijn zijde als zijn vanuit een corner 
onhoudbaar ingekopte bal via de lat overgaat.  
Na rust begint TOGR weer net zo agressief als in het begin van de eerste helft, 
maar ook deze helft breekt het euvel uit de povere competitiestart TOGR op. 
Voetballend lijkt het de tegenstander wel de wil op te kunnen leggen, maar zodra 
het in de buurt van het doel van de tegenstander komt lukt er weinig. Er 
ontbreekt net dat ene stukje geluk waardoor de bal maar niet goed lijkt te vallen. 

Zo ligt keeper Gaerthe nog net in de weg op een schot van Antonio en gaat een 
verrassend schot van Dario van grote afstand maar net over. Hoewel TOGR 
grote delen van de tweede helft BVCB op eigen helft teruggedrongen houdt, lijkt 
het dat de toch geroutineerde aanvallers telkens net de verkeerde keuzes 
maken waardoor ze maar niet tot een doeltreffend afgeronde aanval komen. 
Van de keren dat BVCB van eigen helft komt is een schot vanuit tweede lijn van 
de ingevallen Pim van Hal het gevaarlijkste wapenfeit. Het is veelal de attent 
mee terugverdedigende Dario die meer gevaar voorkomt. Maar in de voorhoede 
blijft het tot en met de laatste minuut niet lukken. Hoewel een doelpunt voor de 
Groen-Witten in de tweede helft bij vlagen echt maar een kwestie van tijd lijkt, 
gaat de bal er niet in. Typerend is wellicht het voorbeeld van de scrimmage voor 
het doel van BVCB waarbij de bal tot 3 maal toe kansrijk dicht bij het doel komt, 
maar er niet in “wil”.  
Na 93 minuten maakt scheidsrechter Duarte een eind aan wederom een 
teleurstellend duel, waarbij TOGR voor de derde maal in deze competitiestart 
het doel niet heeft weten te vinden. Volgende week volgt de uitwedstrijd in 
Pernis tegen mededegradant uit de  hoofdklasse, DOTO.  
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Michael Nijssen, Jeffrey de Koning (73. Diego Mormon), 
Gerson Rodrigues, Roger Lieveld, Dario Lara Olaya, Edivaldo Pinto, Luc van 
Loon (62. Gilberto Rodrigues), Diego Watson, Antonio Garcia Mendes, Jessey 
Soares (88. Carlitos Carvalho Rodrigues).  
 
DOTO  -  TOGR  1 - 6 
 
Eén jaar geleden was DOTO – TOGR de laatste wedstrijd voor de winterstop in 
de Hoofdklasse A. In die slechte (verloren) wedstrijd werd het fundament 
gelegd voor de afdaling naar de eerste klasse, waar beide ploegen elkaar deze 
middag weer tegenkomen. Beide teams veranderde in samenstelling, waarbij er 
vooral bij de thuisploeg een groot aantal nieuwe selectiespelers zijn ingepast. 
Van de blijvers van vorig seizoen zijn Driss El Akchaoui en Kerem Yilmaz de 
bekende namen die het huidige team op sleeptouw moeten nemen.   
In openingsfase zorgt onzorgvuldigheid achterin bij de Groen-Witten ervoor dat 
de thuisploeg in die openingsminuten al direct gevaarlijk kan worden. Nadat een 
corner moet worden weggegeven is het de al aangehaalde Yilmaz, die met een 
kopbal de paal raakt alvorens de bal met enig geluk uit defensie kan worden 
geruimd. Na dit voorval is TOGR beter bij de les en neemt het duidelijk de regie 
in de wedstrijd over. Na 6 minuten verzuimt Antonio dit eigenlijk ook in een 
voorsprong uit te drukken. Op de voorzet van Luc, over de weifelende keeper 
Soeteman, slaagt de spits er niet in de bal in het open doel terug te koppen. Het 
duurt uiteindelijk tot halverwege de eerste helft dat de 0-1 wordt aangetekend. 
Met een individuele actie, gevolgd door een schitterend schot vanaf 18 meter 



laat Antonio ditmaal Soeteman kansloos. Twee minuten na de opening 
verdubbelt Dario de voorsprong. De middenvelder wordt knap in het 
strafschopgebied vrijgespeeld, waarna hij koelbloedig de bal onder de 
uitkomende keeper doorschuift voor de 0-2. De voorsprong werkt duidelijk 
bevrijdend op het team dat deze competitie vooral moeizame wedstrijden heeft 
gespeeld. Eindelijk wordt het verzorgde voetbal getoond waartoe men in staat is, 
hierbij verzuimt het nog wel de wedstrijd voor rust al te beslissen. In het 
bijzonder Luc krijgt door Diego een uitgelezen kans op een derde treffer 
geboden, maar in zeer kansrijke positie wordt de voorzet overgeschoten.  
Na rust heeft aanvoerder Carlos vanwege een blessure noodgedwongen 
plaatsgemaakt voor Lenine, maar het spelbeeld blijft hetzelfde en na een paar 
minuten lijkt Jeffrey met de 0-3 via een kopbal uit een vrije trap ditmaal wel de 
wedstrijd vroegtijdig te beslissen.  Toch komt DOTO in de 57

ste
 minuut via El 

Akchaoui en Yilmaz met een opleving. Na een vrije trap van El Akchaoui is het 
Yilmaz die in de rebound met een knappe actie zichzelf vrij draait en de bal 
onhoudbaar achter Jim in de verre hoek doet belanden voor de 1-3. TOGR 
herpakt zich snel van deze tegentreffer, want binnen 5 minuten wordt het 
verschil weer teruggebracht tot 3 uit een strafschop. Aanleiding vormt een snel 
uitgevoerde vrije trap door Gerson, die daarmee weer Dario vrij in het 
strafschopgebied voor de keeper zet. Ditmaal wordt in eerste instantie de inzet 
geblokt, maar in de rebound, bij een wegspringende bal, wordt middenvelder 
aan zijn shirt getrokken. Dario neemt zelf de verantwoording op zich en scoort 
met zijn tweede treffer de 1-4. Deze herstelde voorsprong komt het spel van de 
TOG-ers alleen maar ten goede, er wordt erg verzorgd gecombineerd en nadat 
Antonio door Soeteman nog knap van een tweede treffer wordt afgehouden, 
heeft de spits in de volgende aanval een goed overzicht en bedient bijna de mee 
opgekomen Diego. De voorzet wordt tot corner verwerkt, waaruit de 1-5 
binnenvalt via een eigen speler van DOTO. Het slotakkoord valt bijna een 
kwartier voor tijd en komt op naam van Gilberto. Uit een aanval die begint met 
een uittrap van Jim, kan Antonio een afgemeten voorzet afleveren bij de naar de 
eerste paal opgekomen linkeraanvaller. Met een fraaie volley zorgt Gilberto voor 
de 1-6 eindstand. 
Een overtuigende zege die dit team goed kan gebruiken en waarop 
voortgebouwd kan worden. Volgende week volgt een lastige inhaalwedstrijd, uit 
bij het op gelijke hoogte staande FC ’s-Gravenzande.  
 
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Michael Nijssen, Jeffrey de Koning (65. Uriel Trustfull), Carlos 
Lopes (46. Lenine Cabral Semedo), Roger Lieveld, Gerson Rodrigues, Dario 
Lara Olaya, Luc van Loon (79. Sam de Meester), Diego Watson, Antonio Garcia 
Mendes, Gilberto Mendes Rodrigues.   
 

PROGRAMMA SENIOREN VELD ZATERDAG 23/10 
 
122484  FCSGRAVENZANDE-TOGR  14.30  Kon.Julianaweg 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van donderd.21/10 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo-Verz.A.vd.Burg- 
  Scheidsr.:LO.v.Dokkum-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
78550  RIJNM.HS.2-TOGR 3  12.00 u. ad.Botreep. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van donderd.21/10 
 
156539  CWO 7-TOGR 4  14.30 u. Zwanensingel,Vlaardingen Holy. 
  Vertrekken om 13.00 uur. 
 
PROGRAMMA SENIOREN VELD ZATERDAG 30/10. 
 
100498  TOGR-DSO  14.30 uur. 
  Opstelling na de training van donderdag 28/10 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo-Verz.A.vd.Burg- 
  Scheidsr.:G.Bouman-Ass,scheidsr.RF.Boessen. 
 
63357  TOGR 2-ZWALUWEN 2  11.30 uur. 
  Scheidsr.:R.Lindberg-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
101973  EXCELSIOR P.3-TOGR 3  14.30 uur Madroel-Pernis. 
 
65554  SDV 5-TOGR 4  15.30 uur Toepad.Kral.Zoom. 
  Vertrekken om 14.00 uur 
 
115595  RFC2000 4-TOGR 5  15.00 u. Taludpad 5, Rotterdam. 
  Vertrekken om 13.30 uur 
 
PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR DIVERSE DATA. 
 
MAANDAG 25/10  
  
 
   134942 RS 2-TOGR 3  21.00 u. Sporth.Woudestein, 
   Burg.Oudlaan 50.  Scheidsr.:E.Oosterbeek 
 
 
 
 
 



WOENSDAG 27-10  
 
135933 DOSTI 1-TOGR 1  21.00 u. Topsp.Centr. 
   Bij de Kuip.  Scheidsr.:M.Scheffers  
 
136036 TOGR 2-TRANSVALIAZW 2  20.00 u. 
   Sporthal Wielewaal.  Scheidsr.????? 
 
135491 TOGR 4-MSV71 4  21.00 u. Sporthal 
   Wielewaal.  GEEN SCHEIDSRECHTER. 
 
MAANDAG 1/11 136896 WIA 4-TOGR 2  21.00 u. TopSp.Cent. 
   Bij de Kuip. Scheidsr.A.dias de Brito 
 
WOENSDAG 3/11 135867 TOGR 1-VZ81BASCULE 1  20.00 uur 
   Wielewaal.  Scheidsr.T.Boedhram 
   Secr. E.vd.Dobbelsteen. 
 
   134825 TOGR 3-SPARTAAN20 2  19.00 uur 
   Wielewaal.   Scheidsr.:E.vd.Dobbelsteen. 
 

  136130 TOGR 4-OACNBOYS?  21.00 uur 
  Sporth.Wielewaal. GEEN SCHEIDSRECHTER. 

 
DONDERDAG 4/11 438 TOGR H1-WICO H2  19.45 UUR 
   Sporthal Wielewaal. 
   CWO MOET VOOR LEIDING ZORGEN. 
 
OPROEP. 
Speler Es Soufi is vooralsnog niet speelgerechtigd. 
Hij dient met spoed zijn spelerspas in te leveren in het clubgebouw 
op dinsdag-of donderdagavond. 
  
 
 
 
 
Van het jeugdbestuur: 
 
Voor zaterdag 23 oktober heeft de KNVB geen wedstrijden vastgesteld. Wij 
zijn op zoek naar vriendschappelijke wedstrijden. 
 
 

 
 
Programma voor zaterdag 30 oktober a.s: 

 
Wedstr.: 121590: TOGR A1 - Egelant. Boys A1 Aanv.12.00 u. Aanw.: 11.00 
u. Scheidsr.:Sj.  Roukema 
Leid.: 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. 
 
Wedstr.: 159930 TOGR C1 - XerxesDZB C3 – Aanv.: 10.00 u.Aanw.: 09.00 
u. Scheidsr.:??? 
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, Achmed Boujemaoui 
 
Wedstr.: 101451 TOGR E1 - Barendrecht E8 Aanvang: 08.30 uur 
Aanwezig: 07.45 uur Scheidsrechter:  
 
Wedstr.: 75654 TOGR E2 - RVVH E8 Aanvang: 08.30 uur Aanwezig: 07.45 
uur Scheidsrechter: Joop Pitlo 
 
Wedstr.: 71459 Bolnes E3 - TOGR E3 Aanvang: 09.00 uurVertr.: 08.00 uur 
Naar: Kievitsweg 153 te Ridderkerk 
 
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, Ayoub Negrouz, Jalai Aichi, Omar Berkane 
 
Indeling van de teams horen jullie van de leiders. 
Leiders/Trainers: Miloud Boufangacha, Hasan Kerzazi (06-47154409) en 
Henk Tellekamp (06-14729928), Jasper Mulder 
 


