
 
Uitgave nr. 09-2010:        29 november 2010 
 
Diensten voor zaterdag 4 december a.s.: 
 
Bestuur: v.m. JC Roukema – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
Poort-/orde- heren Karreman, Klip, Verschoor, Streefkerk, Luhrman,  
dienst:  Huyser 
 
Diensten voor zaterdag 11 december a.s.: 
 
Bestuur: v.m. HD van Ameijde – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
 
Van het bestuur: 
 
Enquete: 
Wij missen nog een aantal door u terug te zenden enqueteformulieren – 
u wordt alsnog in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk zaterdagmorgen 4 
december a.s. uw antwoord te mailen of af te geven of per post terug te 
zenden.(zie ook het rappel op de site van TOGR). 
 
Contributiebetaling: 
De penningmeester laat u weten dat er nauwelijks geld in kas is om aan 
zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. 
Hij heeft vastgesteld dat een (groot) aantal spelers nog niet aan hun 
plicht van contributiebetaling heeft voldaan.  
Op grond van de reglementen zijn wij gedwongen uiterlijk 31 december 
onze vordering in handen te geven van de deurwaarder, hetgeen voor u 
met extra kosten gepaard gaat. Natuurlijk wilt u het niet zover laten ko-
men vandaar: b e t a a l  p e r  o m g a a n d e. 
 
Klaverjassen: 
De laatste klaverjasavond van dit jaar is op vrijdag 16 december a.s. – 
aanvang 2000 uur – welkom ! 
 
 
 

 
Nieuwjaarsreceptie: 
Deze wordt gehouden op zaterdag 8 januari 2011 – aanvang 15.00 u. – 
inloop vanaf 14.30 uur. 
 
Attentie (buiten verantwoordelijkheid van redactie) 
 
Onze keukenprins Jasper is bereid t.g.v. kerst salades klaar te maken 
die u  kunt bestellen. Bestelformulieren bij het luik van de keuken / zie 
ook mededeling op de site van TOGR. 
 
Heinenoord - TOGR  0 - 2 
 
Met twee schitterende doelpunten weet TOGR in een verder niet echt 
fraai duel de bittere smaak van de afgelopen wedstrijden weg te spelen. 
De in deze fase ondertussen cruciale 3 punten zorgen ervoor dat de 
Groen-Witten aansluiting behouden met de koplopers in de eerste 
klasse B. 
 
Hoewel de start op het kunstgras van Heinenoord veelbelovend is, 
Antonio heeft al in de 3de minuut een uitgelezen kans kreeg om de 0-1 
binnen te schieten, was de eerste helft er één van vooral aftasten en 
wennen aan het spel op kunstgras. De thuisploeg, duidelijk veel beter 
ingesteld is op het eigen type thuismat, schat de speelwijze op deze 
ondergrond beter in. De nodige technische vaardigheid aan de zijde van 
TOGR zorgt ervoor dat er, behoudens twee momenten, in de eerste helft 
er nauwelijks echt gevaar voor het eigen doel ontstaat. Aanvallend 
gezien had TOGR de eerste helft zorgvuldiger met het balbezit om 
moeten gaan, waardoor er wellicht meer in had gezeten dan een 0-0 
ruststand.   
 
Na rust komt de wedstrijd meer los. Nog geen minuut na de aftrap heeft 
de ingevallen Martin Schouten een enorme kans als hij van de 
razendsnelle Alex van Dijk de bal bij de tweede paal op een 
presenteerblaadje krijgt. De kopbal van de boomlange aanvaller wordt 
door een weer foutloos keepende Jim onschadelijk gemaakt. Na de 
bliksemstart van thuisploeg is het echter TOGR dat hierna zorgt voor 
een groot aantal snel en goed uitgevoerde aanvallen. Een eerste inzet 
van Dario wordt nog uit de hoek getikt door keeper Van Wijngen, maar 



in de  53ste minuut is de doelman kansloos als de in deze fase zeer goed 
op dreef zijnde Gilberto de bal panklaar legt op inkomende Edivaldo. De 
aanvoerder zorgt van dichtbij met een onhoudbare schot in het dak van 
het doel voor de 0-1. Slechts vijf minuten na de openingsgoal heeft 
Antonio, na goed doorzetten van Luc, de kans op de 0-2, als hij alleen op 
het vijandelijke doel af kan stevenen. De uitgekomen Van Wijngen weet 
met zijn lichaam de inzet van de spits te blokkeren. Na deze kans maakt 
TOGR in het verdere verloop van de tweede helft eigenlijk te weinig 
gebruik van de ruimte die de thuisploeg biedt. In plaats van door te 
drukken naar een comfortabelere voorsprong leunt het achteruit 
waardoor het een opportunistisch spelend Heinenoord mogelijkheden 
geeft. Vooral stilstaande situaties stichten gevaar in de defensie van 
TOGR, maar ook in deze wedstrijd weer kan de verdediging bouwen op 
de betrouwbare sluitpost Jim, die, waar nodig, goed ingrijpt. In de 
slotminuten weet TOGR eindelijk de wedstrijd definitief naar zich toe te 
trekken nadat Jessey bij een uitval foutief wordt afgestopt door oud TOG-
er Naom Mengistu. Met een perfect uitgevoerde vrije trap, waarbij Dario 
als aanspeelpunt fungeert en de bal direct terug kaatst op de ingelopen 
Jessey, verdwijnt het schot van de ingevallen aanvaller vanaf 18 meter 
onhoudbaar in de verre hoek van het doel van de thuisploeg. In de 
momenten na de 0-2 komt de overwinning niet meer in gevaar en kan 
TOGR zich met goede moed opmaken voor het inhaalduel van volgende 
week tegen Sportlust ’46. 
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Michael Nijssen, Jeffrey de Koning, Gerson Rodrigues,  
Roger Lieveld, Uriel Trustfull, Edivaldo Pinto, Dario Lara Olaya, Antonio 
Garcia Mendes (76. Jessey Soares), Diego Watson (46. Luc van Loon), 
Gilberto Mendes Rodrigues.   
 
TOGR – Sportlust ’46  0 - 3 
 
TOGR moet het dit seizoen niet van de thuiswedstrijden hebben. Op 
deze kille zaterdagmiddag is het Sportlust ’46 dat met een duidelijke 0-3 
overwinning verdiend als winnaar van veld aan de Charloisse Lagedijk 
stapt.   
 
De beginfase van de wedstrijd was dan nog wel voor TOGR, maar nadat 
in de 13de minuut verdediger Verlaan vanuit een corner ongehinderd de 

0-1 binnen kon koppen, werd het duel in de eerste helft duidelijk door de 
gasten uit Woerden beheerst. Vrijwel alle duels op het middenveld 
werden op felheid en doortastendheid door Sportlust gewonnen, waarna 
er altijd wel een rappe vrijstaande aanvaller werd gevonden die een 
volgende gevaarlijke aanval inleidde. Waar bij TOGR bij de 
omschakeling in de aanval de aansluiting te vaak ontbreekt, of men een 
moeilijke combinatie door het centrum zoekt, laat Sportlust zien hoe het 
aanvallend beter kan. De snelle en goed de vrije ruimte vindende 
aanvallers hebben altijd oog voor een vrijstaande mee opgekomen 
medeaanvaller. In de 27ste minuut heeft TOGR nog het geluk aan haar 
zijde als de weggelopen Kevin Blonk de bal panklaar teruglegt op 
Paulus Egberts, wiens schot via de kluts overgaat. Maar het blijkt uitstel 
van executie, want enkele minuten later is het dezelfde Egberts die 
doorzet en Jim verschalkt met schuiver voor de 0-2. In het restant van 
de eerste helft mag TOGR zich gelukkig prijzen dat het niet met een nog 
grotere achterstand de kleedkamer in te gaat, als de bezoekers een 
aantal kansvolle aanvallen onbenut laat.  
 
In de tweede helft zijn er bij TOGR een tweetal wissels doorgevoerd. Dit 
lijkt vooral in het eerste kwartier het nodige effect op te leveren als de 
bezoekers op de eigen helft onder druk kunnen worden gezet en er een 
aantal mogelijkheden komen. Met name de ingevallen Jessey is een 
aantal maal gevaarlijk, maar onder leiding van keeper Waasdorp wordt 
het “offensief” afgeweerd. En zoals al vaker, als na het eerste kwartier 
een aansluitingstreffer uitblijft, ebt de druk weg. Dit wordt nog eens 
pijnlijk afgestraft door de eerste beste goede mogelijkheid van Sportlust, 
dat na een vrije trap van TOGR, er razendsnel uitkomt en geroutineerd 
de 0-3 uitspeelt. Hoewel TOGR de tweede helft beter speelt, tegen wat 
duidelijk de sterkte tegenstander uit deze competitie lijkt, kan het ook in 
deze thuiswedstrijd wederom geen doelpunt maken. Sportlust’46 kan 
terecht naar boven kijken in deze competitie, terwijl voor TOGR meer 
een rol voor de middenmoot lijkt weggelegd.  
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Michael Nijssen, Jeffrey de Koning, Gerson Rodrigues 
(46. Lenine Cabral Semedo),  Roger Lieveld, Uriel Trustfull (46. Jessey 
Soares), Edivaldo Pinto, Dario Lara Olaya, Antonio Garcia Mendes, 
Diego Watson, Gilberto Mendes Rodrigues (77. Luc van Loon).   
 



 
PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 4 DECEMBER. 
 
53489  TOGR-NOOTDORP 14.30 UUR. 
  Opstelling na de training van donderdag 2/12 
  Leiding:Hrn.Blauwkamp-Cairo- Verz.A.vd.Burg- 
  Scheidsr.RMC.Duindam-Ass.scheidsr.RF.Boessen. 
 
71446  TOGR 2-VVOR 2  11.30 uur. 
  Opstelling na de training van donderdag 2/12 
  Leiding:Hrn.v.Veelen-Luhrman-Verz.A.Rook- 
  Scheidsr.M.vd.Sande-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
69626  TOGR 3-STRIJEN 3  11.30 uur 
  Scheidsr.:F.Berg. 
 
155345  TOGR 4-HARGASPORT 2  13.30 uur. 
  Scheidsr.J.Bezemer. 
 
110895  TOGR 5-BARENDRECHT 17  14.30 uur 
  Scheidsr.??????? 
 
PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 11 DECEMBER. 
 
49895  DELTASPORT-TOGR  14.30 u. Kooikerweg,Vlaardingen 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van dond.9/12 
  Scheidsr.:FR.de Winter-Ass.scheidsr.RF.Boessen. 
 
85274  ROZENBURG 2-TOGR 2  12.00 uur  ad.Vinkseweg. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van dond.9/12 
  Scheidsr.:APM.Heemskerk-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde 
 
94774  CION 2-TOGR 3  12.00 u.Fortunapad,Vlaardingen. 
 
119283  BLIJDORP 2-TOGR 4  14.00 u.ad.Gordelweg. 
  Vertrekken om 12.45 uur 
 
146460  PKC85 3-TOGR 5  11.00 u. ad.Prinsenlaan. 
  Vertrekken om 09.45 uur.  
 
 
 
 

 
PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR DIVERSE DATA. 
 
 
MAANDAG 6/12 2017 DRENKWAARD 1-TOGR 2  21.00 uur Sporthal 
   Drenkwaard, Molendijk in Zuidland. 
   Scheidsr.:E.Zefrin. 
 
   3093 TPP 4-TOGR 3  19.00 u. Sportcentrum West, 
   Spaanseweg,  Scheidsr.:J.vd.Wel 
 
 
WOENSDAG 8-12 1084 TOGR 1-WESTLANDIA 1  20.00 uur Sporthal 
   Wielewaal.  Scheidsr.:R.Niesing. 
 
   4572 TOGR 4-ZVOB 5  21.00 uur Sporthal 
   Wielewaal. Scheidsr.:O.Kocak. 
 
 
DONDERDAG 9/12 709 CWO H1-TOGR H1  22.00 u. Sporth.Wielewaal. 
   Alexandria moet voor leiding zorgen. 
 
 
MAANDAG 13/12 4596 ALLGREENS 3-TOGR 4  21.00 uur Sporthal 
   De Rozet, Ln.v.Nw.Blankenburg,Rozenburg. 
   Scheidsr.E.Zefrin. 
 
 
WOENSDAG 15/12 2046 TOGR 2-VZ81BASCULE 3  19.00 uur Sporthal 
   Wielewaal.  Scheidsr.??? 
 
   3160 TOGR 3-VZ81BASCULE 5  20.00 uur Sporthal 
   Wielewaal.  Scheidsr.???? 
 
 
VRIJDAG 17/12 1090 OACNBOYS 1 – TOGR 1  21.00 uur Sporthal 
   Den Oert, J.Witteveenlaan in Spijkenisse. 
   Scheidsr.???? 
 
 
 
 
 



Van het jeugdbestuur: 
 
Sinterklaasfeest bij TOGR  voor alle E-teams 
 
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas onze club een bezoek brengen. 
Alle spelers van de E-teams (en hun ouders/broertjes/zusjes) zijn uitge-
nodigd om 18.00 uur in de kantine aanwezig te zijn. Naast een gesprek 
met Sinterklaas, zijn er ook diverse spelletjes te doen. Hopelijk zijn er ook 
nog pakjes, als je tenminste dit jaar lief bent geweest. 
 
Enquete: 
 
Hebben jullie (of een van je ouders) het enqueteformulier al ingevuld en 
ingeleverd bij leider/trainer ? Gauw doen hoor ! (uiterlijk 4.12 a.s.) 
 

Programma voor zaterdag 4 december 
 
Wedstrijd.112070: 
IJVV de Zwervers A2  tegen TOGR A1  Aanvang.:13.30 uur 
Vertrek.:12.30 uur.   Naar Smeetslandseweg 15 te Rotterdam 
Leiding.: 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.: 159934 
GLZ Delfshaven C2  tegen  TOGR C1  Aanvang.: 11.45 uur 
Vertrek.:10.30 uur. Naar: Spaanseweg 3 te Rotterdam 
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 v.Oord, Achmed Boujemaoui 
Wedstrijd.:128955 
Overmaas E7  tegen  T.O.G.R E2  Aanvang: 12.45 uur  

Vertrek: 11.45 uur   Naar: Stadionlaan 15 te Rotterdam 
Leiding: Miloud Boufangacha en Henk Tellekamp (06-14729928) 
Winesh Baidjnath, Haroune Boufangacha, Madi Chamsse, Sharan 
Dharmlal, Nemanja, Stojiljkovic, Ramie Sulaiman Mike Frimpong, 
Youssef Abarkani, Ayoub Negrouz, Jalai Aichi. 
 

Programma voor zaterdag 11 december 
 
Wedstrijd.97700: 
T.O.G.R A1   tegen  CKCA1  Aanvang.:12.00 uur 
Aanwezig.:11.00 uur.  Scheidsrechter D.v. Zomeren 
Leiding.: Fokke Vitters (06-47786742) en Danny Looren de Jong (06-
28185573) 
 
Wedstrijd.: 159935 
T.O.G.R C1  tegen  Excelsior R C3  Aanvang.: 10.00 uur 
Aanwezig.:09.00 uur. Scheidsrechter: ?? 
Leiders: Najim Haddach (06-84123021) en Romeo Weegman (06-24130120) 
 
Wedstrijd.:161179 
SHO E4  tegen  T.O.G.R E1 Aanvang.: 10.00 uur  
Vertrek.: 09.00 uur   Naar: Langeweg 18 Oud Beijerland 
Leiding: Hassan Kerzazi 
Jessey Lems, Avik Badal, Fares Kerzazi, Hasan Salar, Matthias van 
Asperen, Ilias Haddach, Calvin Wolff, Walid Alhabase, Mourat Alhabase, 
Omar Berkane, Jherven Berkel. 
 
Wedstrijd.:161277 
T.O.G.R. E2  tegen  TransvaliaZW E2  Aanvang: 09.00 uur  
Aanwezig: 08.00 uur  Scheidsrechter: Joop Pitlo 
Leiding: Miloud Boufangacha en Henk Tellekamp (06-14729928) 
 
Wedstrijd.:130224 
DRL E8 tegen   T.O.G.R E3  Aanvang: 09.00 uur 
Vertrek.: 08 00 uur  Naar: Spinozaweg 498 te Rotterdam 
Leiding; Ruud Boessen en Arjan Luhrman 
Fahd Boukoulla, Anas Kaddouri, Daryl Martinez, Churi Hendriques, Amar 
Fajic, Vera Mulder, C. Habchi, Noa Boessen, Devano Kleijn, Liza van der 
Sluis, Romy Luhrman, Kensha Wolff, Remy Etonge. 

 


