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Diensten voor zaterdag 05-03 a.s.: 
 
Bestuur:  v.m. HD van Ameijde – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
 
Diensten voor Zaterdag 12-03 a.s.: 
 
Bestuur: v.m. JC Roukema – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
 
DELTASPORT – TOGR  2 - 1 
 
Na de uiterst teleurstellende wedstrijd tegen Smitshoek is de opstelling 
van TOGR tegen Deltasport danig aangepast. Er wordt duidelijk gekozen 
voor een meer behoudende speelwijze.  
 
De aangepaste basisopstelling lijkt in de beginfase tegen het veel hoger 
staande Deltasport goed uit te pakken. Maar nadat na 22 minuten Martin 
Hofstee met een magistraal afstandschot de score heeft geopend, treedt 
er weer een soort machteloosheid op in het spel van de Groen-Witten. 
Het spel heeft zich tot dan toe dan wel veelal op TOGR helft afgespeeld, 
alles lijkt redelijk onder controle. Maar na de opening van de score neemt 
Deltasport nadrukkelijker het heft in handen en kan het binnen 10 
minuten de score verdubbelen naar 2-0 door wederom Hofstee. De 
nummer 11 van Deltasport had even daarvoor nog een goede kans, 
gecreëerd door  Sander Molenaar, laten liggen. 
 
Op basis van de eerste helft lijkt het helaas, net als de wedstrijd vorige 
week, een makkelijke middag worden voor de tegenstander. TOGR 
speelt te krampachtig en heeft het aan de wekelijkse uitblinker Jim van 
der Leer te danken dat na een uur voetbal nog steeds (maar) een 2-0 
tussenstand op het bord staat. Met reddingen op inzetten van Gökhan 
Tekin (2x), Molenaar en Hofstee voorkomt de keeper een vroegtijdig 
beslissing. Ook spits Dikkie Bontes laat een opgelegde kans liggen voor 
Deltasport door van dichtbij over te schieten.  

 
Waar Deltasport verzuimt de wedstrijd te beslissen, weet TOGR met 
nieuwe krachten Dario en Antonio de wedstrijd te doen kantelen. Plots is 
er weer strijd en drang naar voren. Dit wordt nog eens versterkt als 
Dario in de 75ste minuut zorgt voor de 2-1. Het doelpunt van de 
ingevallen middenvelder valt nadat Jessey Soares na een uitstekende 
pass van Omori kan doorbreken door de Deltasport verdediging. Het 
schot van Jessey wordt knap door keeper Duifhuijsen tot corner 
verwerkt, maar uit deze corner schiet Dario de terugkomende bal direct 
vanaf de zijkant richting tweede paal. De op de achterlijn geposteerde 
scheidsrechter Pieterman constateert dat de uit doel gekopte bal de 
doellijn is gepasseerd en kent resoluut de 2-1 toe. Hiermee lijkt de 
wedstrijd geheel op zijn kop te worden gezet, omdat TOGR van dan af 
aan de bepalende ploeg is. In het resterende kwartier wordt er vol inzet 
gestreden voor een punt dat erg dichtbij lijkt. Maar ondanks een aantal 
zeer goed lopende aanvallen, weet Deltasport in restant met de nodige 
moeite de aanval af slaan, waardoor zij, gezien ook de uitslagen van de 
concurrenten, voor de bovenste plaatsen goede zaken doen met een 2-
1 overwinning. 
 
Voor TOGR geldt dat het laatste kwartier met dergelijke inzet en 
teamspirit positieve aanknopingpunten biedt voor de volgende 
thuiswedstrijd van volgende week tegen ’s-Gravenzande. 
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Omori Rusland, Jeffrey de Koning, Lenine Cabral 
Semedo, Roger Lieveld (63. Dario Lara Olaya), Uriel Trustfull (70. 
Antonio Garcia Mendes), Carlitos Carvalho Rodrigues, Carlos Lopes, 
Ronald Traets, Diego Watson, Jessey Soares.  
 
TOGR  -  F.C. ‘s-Gravenzande  1  –  0  
 
De heenwedstrijd tegen de tegenstander van deze middag, FC ’s-
Gravenzande, was misschien wel de beste wedstrijd uit deze competitie 
zover. Met goed combinatievoetbal werd toen uiteindelijk verdiend met 
2-0 gewonnen. Maar de laatste weken laat TOGR maar heel beperkt 
zien waartoe het met de aanwezige kwaliteiten in staat is. De 
wedstrijden verlopen vaak uiterst moeizaam en het zelfvertrouwen lijkt 



soms ver te zoeken. In de wedstrijd van deze middag werd de lijn van de 
vorige wedstrijd, een verdedigende opstelling, doorgetrokken. 
 
In de eerste helft waren het met name de gasten die vanaf het begin het 
initiatief namen. Het spel speelde zich dan wel veelal af op de helft van 
de Groen-Witten, echt gevaarlijk tot aan Jim doordringen kon men niet, 
buiten één uitzondering na. Dat was na 7 minuten waarbij een vrije trap 
op het, door de veelvuldig neerkomende regen, gladde veld een lastige 
prooi was voor Jim. Het schot werd wel gekeerd door de doelman, maar 
de bal caramboleerde via zijn lichaam wel weer het veld in. In de rebound 
ging de inzet van de instormende aanvaller wederom via het lichaam van 
Jim tegen de lat en bleef TOGR een achterstand bespaard. De 
thuisploeg moest het in de eerste helft hebben van de toch wel iets 
geïsoleerde Jessey, die desondanks bij een snelle uitval na een kwartier 
met een goed schot keeper Koning tot een moeizame redding dwong. In 
het laatste gedeelte voor rust lukte het TOGR voor het eerste de gasten 
in het eigen doelgebied vast te zetten, maar in de meerdere corners die 
het resultaat waren kon geen echt doelkans worden gecreëerd.  
 
In de tweede helft was er meer sprake van een gelijkopgaande wedstrijd, 
waarbij TOGR in tegenstelling tot de eerste helft misschien iets meer 
aanvallend overwicht toonde, maar weer zonder echt gevaarlijk te 
worden. De beste kansen waren er in snelle uitvallen voor FC ’s-
Gravenzande. Zo kreeg aanvaller El Menkouzi tot zijn eigen schrik 
halverwege de tweede helft een dot van kans als een zeer strakke 
voorzet hem bereikt. De voorzet die hij net voorbij de tweede paal in één 
keer op zijn schoen moest nemen, was niet gevaarlijk genoeg om Jim te 
verrassen. Maar de beste kans was er voor de gasten voor aanvoerder 
Jasper van Dijk, die van dichtbij een kopkans kreeg. De bal werd goed 
naar de grond gekopt, maar daar lag, zoals al vaker bij TOGR dit 
seizoen, keeper Jim van der Leer om de bal op de lijn te keren. Toen in 
de slotfase van het duel iedereen zich al met een verdiende 0-0 leek te 
verzoenen, viel in de 90ste minuut alsnog een schitterende 1-0 van 
Ronald Traets. In een aanval die door de net ingevallen Edivaldo en Uriel 
werd opgezet, kopte de spits de op maat gegeven voorzet van Uriel al 
vallend vanaf 16 meter snoeihard binnen achter een kansloze Koning. 
Met alleen nog de blessuretijd te gaan zat TOGR plots in een zetel. Toch 
kwam de overwinning in extremis nog in gevaar, maar de uit een vrije 

trap door ’s-Gravenzande onhoudbare ingekopte bal verdween via de lat 
over.  
 
De 1-0 overwinning is een broodnodige opsteker die TOGR momenteel 
goed kan gebruiken en is tevens goed begin van de derde periode! 
Volgende week speelt TOGR thuis tegen Nootdorp. 
 
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Omori Rusland, Jeffrey de Koning, Lenine Cabral 
Semedo, Bojan Stefanov (84. Edivaldo Pinto), Carlos Lopes, Carlitos 
Carvalho Rodrigues, Dario Lara Olaya (87. Uriel Trustfull), Ronald 
Traets, Diego Watson, Jessey Soares (93 Antonio Garcia Mendes).    
 
PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 5 MAART. 
 
53489  TOGR-NOOTDORP.14.30 uur 
  Opstelling na de training van donderdag 3/3 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo-Verz.A.vd.Burg- 
  Scheidsr.:LJ.Kranendonk-Ass.scheidsr.RF.Boessen. 
 
71446  TOGR 2-VVOR 2  11.30 uur 
  Opstelling na de training van donderdag 3/3 
  Leiding:Hrn.Boessen-Luhrman- Verz.A.Rook- 
  Scheidsr.:JA.Strijd-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
69626  TOGR 3-STRIJEN 3  11.30 uur. 
  Scheidsr.:F.vd.Berg. 
 
155345  TOGR 4-HARGASPORT 2  13.30 uur. Scheidsr.:J.Bezemer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 12 MAART. 
 
65725  BVCB-TOGR  15.00 u.Sporthoekpad,Berschenhoek. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van dond.10/3 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo-Verz.A.vd.Burg- 
  Scheidsr.:M.Medina-Ass.scheidsr.RF.Boessen. 
 
125609  SHO 2-TOGR 2  12.00 u.Langeweg,O.Beijerland. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van dond.10/3 
  Leiding:Hrn.Boessen-Luhrman-Verz.A.Rook- 
  Scheidsr.:L.de Bruijn-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 

VERVOLGPROGRAMMA ZATERDAG 12/3 
 
107010  TOGR 3-EXCELSIOR P. 3  11.30 u. 
Scheidsr.H.Dronk. 
 
55847  TOGR 4-SDV 5  13.30 uur   Scheidsr.J.Bezemer. 
 
66890  TOGR 5-RFC2000 3  15.00 uurRES.SHIRTS. Schr.??? 
 
 
VAN HET JEUGDBESTUUR 
 
Programma voor 5 maart a.s.: 
Wedstr.112070 – De Zwervers A2 –aanv.13.30 u. vertr.12.30 u.n.”De Grote 
Stee”, Smeetlandseweg15, Rtd. – leiding:Danny (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 
Adsalmis, Vaki Faniqi 
 
Wedstr.159934 – GLZ Delfsh.C2 – TOGR C1 aanv.11.45 u. – vertr.10.45 u. 
naar “Nieuw Vreelust”, Spaanseweg 3, Rtdam 
leiding Najim Haddach (06-84123021) + 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, Soufi-ana Bougarchoch, Sercan Gürdüz 

 

Bekerwedstr.188016 – TOGR E1 – Strijen E2 aanv.08.30 u. – aanw.07.45 u 
Scheidsr.Jp.Pitllo – leiding Hassan Kerzazi – opstelling na training 
 
Bekerwedstr.188022 – Pooprtugaal E6 – TOGR E2 aanv.12.30 u – 
aanw.07.45 u.n. Albrandswaardseweg 84a, Poortugaal – leiding Miloud 
Boufangacha + Henk Tellekamp (06-14729928) – opstelling na training 
 
Programma voor zaterdag 12 maart a.s.: 
Wedstr.106086 – Egelant.BoysA1 – TOGR A1 aanv.14.30 u. vertr.13.30 u. 
n.Oldegaarde 122, Rtdam – scheidsr.BA v/d Spoel 0pstell.etc.zie 5.3 
 
Wedstr.19941 – XerxesDZB C3 – TOGR C1 – aanv.15.00 u. – vertr.14.00 
u.n.Igor Stravinskisingel 5, Rtdm – Opst.etc.: zie 5.3 
 
Wedstr.172235 – TOGR E1 – SHO E5 aanv.10.00 u. – aanw.09.00 u. 
scheidsr.Henk Tellekamp – leiding etc.: zie 5.3 
 
Wedstr.180207 – TOGR E2 – CVVMerc.E3 aanv.08.30 u. – aanw. 07.45 u. 
Scheidsr. Rob Mak – leiding etc.: zie 5.3 
 
Wedstr.173922 – TOGR E3 – DHZ E2 – aanv. 08.30 u. – aanw., 07.45 u. 
Scheidsr.Jp.Pitlo – leiding: Ruud Boessen (06-55721511) + Arjan Luhrman 
–opstelling via leiders/trainers 

 
 
 
  

 

 

CONTRIBUTIE 

 

Het nieuwe voetbalseizoen is inmiddels al ongeveer zeven maanden 
geleden van start gegaan. TOGR heeft al voordat het seizoen van start 
ging voor elk lid de afdracht betaald aan de KNVB en heeft uiteraard al 
meer kosten gemaakt om de (jeugd) leden zo veel mogelijk te laten 
voetballen op zaterdag en trainen op doordeweekse avonden. 
Helaas moeten we constateren dat voor een vrij groot aantal jeugdleden 
er nog geen contributie is betaald. 
Wat ons betreft is dat onacceptabel.  
Natuurlijk realiseert het Bestuur zich dat het zeker in deze tijd niet voor 
iedereen gemakkelijk is om zo veel geld uit te geven aan de sport(en) 



van hun kinderen. Dat is dan ook de reden dat het Bestuur omzichtig 
omgaat met dit probleem en niet onmiddellijk overgaat tot het 
onderbrengen van de vordering bij een Incassobureau. 
Jaarlijks wijzen wij u op de voordelen van de Rotterdam-pas. Met deze 
pas kunt u een korting krijgen van 25 Euro op de contributie aan TOGR. 
Mensen die een uitkering genieten in het kader van de Algemene 
Bijstands Wet kunnen deze pas zeer voordelig aanschaffen. Informatie 
kunt u vinden bij www.rotterdampas.nl . 
Daarnaast stelt de gemeente Rotterdam extra geld ter beschikking voor 
gezinnen met een laag inkomen en met kinderen van 4 tot en met 17 
jaar. Vaak krijgen mensen dit automatisch. Meer informatie kunt u vinden 
op de website www.rotterdam.nl/rondkomen en 
www.sozawe.rotterdam.nl. 
Tenslotte hebben wij als Bestuur altijd uitgedragen dat mensen die een 
regeling willen treffen waar het gaat om betaling van contributie een 
luisterend oor zullen vinden.   
Vanuit het Jeugdbestuur hebben wij Rob Mak verantwoordelijk gesteld 
voor het innen van het restant van de contributie van de Jeugdleden. 
Binnen nu en twee weken zult u dan ook door hem worden benaderd 
voor het maken van een afspraak. Dit geldt uiteraard alleen voor die 
situaties waarbij nog geen afspraken zijn gemaakt. Wel stelt het Bestuur 
dat alle regelingen die getroffen worden zodanig zullen worden gemaakt 
dat eind mei 2011 alle achterstanden zijn weggewerkt. Mocht u zelf een 
afspraak willen maken met Rob Mak dan kunt u hem bereiken onder 
nummer 0180 – 615389 (tussen 19.00 – 20.00 u.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR DIVERSE DATA: 
 
MAANDAG 7/3  3984 OACNBOYS-TOGR 3  21.00 
u.Sporthal Hoogvliet, Othelloweg. Scheidsr.R.N. Mulder. 
 
WOENSDAG 9/3 1172 ZWARTEWOLF 1-TOGR 1  20.00 uur 
   3 Oktoberhal,Smaragdlaan, Keiden. 
   Scheidsr.E.Groen. 
 

2522 TOGR 2-ALLGREENS 2  20.00 u. Wiele-
waal. Scheidsr.P.Goossens 

 
   5368 TOGR 4-OACNBOYS 8  21.00 u. 
Wielewaal. 
   Scheidsr.P.Goossens. 
 
DONDERDAG 10/3 590 WICO H1-TOGR H1  21.15 Wielewaal. 
 
MAANDAG 14/3 1126 SEVENSTARS 1-TOGR 1  21.00 u. 
Sporthal 
   Oosterpoor,Zanzibarplein in Zoetermeer. 
 
   4937 ALLGREENS 4-TOGR 4  21.00 u. De 
Rozet, 
   Ln.v.Nw.Blankenburg in Roeznburg. 
 
WOENSDAG 16/3 2250 TOGR 2-AGE 4  19.00 Wielewaal. 
 
   3496 TOGR 3-LMO 2  20.00 uur Wielewaal. 
 
DONDERDAG 17/3 20 TOGR H1-ZINKW.BOYS H1  22.00 Wielewaal. 
 

 


