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Van het hoofdbestuur: 
 
De speler S. Boulakhrif van het A-elftal wordt met onmiddellijke ingang 
verwijderd ui het ledenbestand en de KNVB wordt door ons op de hoog-
te gebracht van het gebeuren j.l. zaterdag. 
 
Diensten voor zaterdag 19.03 a.s.: 
 
Bestuur: v.m. HD van Ameijde – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
Poort-/orded.: heren Karreman, Klip, Luhrman, Streefkerk, Huyser 
 
Diensten voor zaterdag 26.03 a.s.: 
 
Bestuur: v.m. JC Roukema – n.m. aanwezuge bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
 
Klaverjassen: 
 
De e.v. avond is io 25.3 a.s. – aanvang 20.00 u. Van harte welkom ! 
 
Oud papier: 
 
Wilt U dit meebrengen als u toch naar de Dijk komt (b.v. a.s. Zaterdag, of 
naar de training deze week). Bedankt voor de moeite.  
 
TOGR  - Nootdorp  0 – 0 
 
Hoewel de uitslag heel anders doet vermoeden, was de wedstrijd tegen 
het voor TOGR onbekende Nootdorp zeker geen saaie wedstrijd. Vooral 
in de tweede helft, waarbij beide ploegen regelmatig het middenveld 
oversloegen, werd het een razendsnelle wedstrijd met constante dreiging 
voor een van de beide doelen. 
 
De eerste actie van de wedstrijd kwam op naam van de gasten, als men 
na 1 minuut spelen een vrije trap krijgt toebedeeld van scheidsrechter 

Kranendonk. De in de korte hoek ingeschoten bal wordt met enige 
moeite uit het doel gehouden door Jim. Aan de overzijde heeft TOGR na 
8 minuten de pech dat een snelle combinatie door het centrum tussen 
Ronald en Jessey net niet zuiver genoeg was om doeltreffend te kunnen 
worden afgerond, ook de nastoot door Diego had meer verdiend. Deze 
eerste aanval was typerend voor het voetbal van de thuisploeg in het 
verdere verloop de middag. Voetballend zag het er bij vlagen stijlvol en 
ouderwets goed uit, maar bij de beslissende actie ging het altijd nèt even 
niet goed. Dit werd diep in de eerste helft weer eens extra duidelijk toen 
een werkelijk schitterend door Ronald opgezette aanval razendsnel via 
Jessey, Diego en uiteindelijk Dario werd verlegd, waarna de eindpass 
net te scherp voorlangs het doel ging. Tegenstander Nootdorp liet zich in 
de wedstrijd ook niet onbetuigd en was zeker niet voor een gelijkspel 
naar Rotterdam gekomen. Met een lange bal probeerde men vaak zo 
snel mogelijk het spel te verleggen naar de behendige spitsen. 
Halverwege de eerste helft voorkwam Jim door goed uit lopen het 
grootste gevaar van Nootdorp. 
 
Na rust leek TOGR met nieuw elan in de vorm van wissels Antonio 
(loste vlak voor rust de geblesseerde Diego af) en Michael de wedstrijd 
aanvallend naar zich toe te trekken. Met veelvuldige aanvalsgolven werd 
er meer druk op het Nootdorp gezet. De beste kansen waren er in de 
beginfase vooral voor Edivaldo die tweemaal vanuit de tweede lijn uit 
kon halen. De harde geplaatste schoten werden echter goed afgeweerd 
door de Nootdorp defensie. En nadat Nootdorp, met lange sterke keeper 
Lorsheid op doel, de openingsfase had doorstaan wist het met niet 
aflatende inzet te zorgen dat het weer een gelijkopgaande open 
wedstrijd werd. Want ook Nootdorp wist met een snelle omschakeling de 
nodige gevaarlijk uitziende uitvallen te creëren. Het spel ging vooral in 
de laatste 15 minuten razendsnel van het ene doel naar het andere. Qua 
kansen had Jessey pech dat zijn kopbal uit  de vrije tap van Lenine net 
de juiste kracht ontbeerde, terwijl de bezoekers dé kans van de wedstrijd 
kregen toen de plotseling ontsnapte aanvaller Siebring alleen voor Jim 
op kon duiken. Het schot ging tot geluk van TOGR voorlangs. Het spel 
bleef tot in de laatste seconden op en neer golven, waarbij Jessey in de 
slotminuten net als Siebring een levengrote kans kreeg. Na een goede 
lange pass van achteruit wist de aanvaller heel knap de bal te 
controleren, waarna hij echter oog in oog met Lorsheid net ruimte te kort 
kwam om de bal doeltreffend in te schieten en de inzet strandt op het 



lichaam van de uitgekomen keeper.  De wedstrijd eindigde in een wellicht 
verdiende 0-0, beide ploegen achterlatend met het gevoel dat er meer in 
had gezeten.     
 
Volgende week gaat TOGR op bezoek bij BVCB in Bergschenhoek. 
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Edivaldo Pinto, Omori Rusland, Lenine Cabral 
Semedo, Bojan Stefanov, Carlos Lopes, Dario Lara Olaya (45. Michael 
Nijssen), Carlitos Carvalho Rodrigues, Ronald Traets, Diego Watson (43. 
Antonio Garcia  Mendes), Jessey Soares  
 
BVCB  -  TOGR  3 - 0 
   
In Bergenschenhoek leed TOGR deze zaterdagmiddag een blamerende 
3-0 nederlaag tegen het laag geklasseerde BVCB. Hoewel in de eerste 
minuten er kansen zijn voor zowel Ronald Traets, Carlos Lopes als 
Carlitos Carvalho Rodrigues, is het BVCB dat na 9 minuten de score 
opent. De geheel vrij gelaten middenvelder Van Heijningen kan na een 
voorzet vanaf de zijkant op 8 meter van het doel ongehinderd de hoek 
uitkiezen en laat Jim kansloos. De 1-0 werkt verlammend op het spel van 
TOGR, het elftal oogt fantasie- en inspiratieloos. Bij het tegen degradatie 
voetballende BVCB blijkt de wil om niet te verliezen veel duidelijker 
aanwezig. De in het blauw-wit voetballende ploeg strijdt voor wat het 
waard is en wint zodoende alle beslissende duels op het veld. Vlak na 
rust kan de thuisclub de stand verdubbelen naar 2-0 als na weifelachtig 
verdedigend optreden de bal in de rebound vrij valt voor aanvaller 
Herstein. De ingevallen A-junior schiet de bal bij de tweede paal in het 
dak van het doel. BVCB heeft schijnbaar weinig moeite zich staande te 
houden tegen een machteloos TOGR en zorgt uiteindelijk via Robin 
Monsuma zelfs voor een uit TOGR oogpunt beschamende 3-0 
einduitslag. 
 
Opstelling TOGR: 
Jim van der Leer, Michael Nijssen, Jeffrey de Koning, Lenine Cabral 
Semedo, Bojan Stefanov, Edivaldo Pinto, Carlos Lopes (Sam de 
Meester), Dario Lara Olaya,  Ronald Traets (70. Antonio Garcia Mendes), 
Carlitos Carvalho Rodrigues, Jessey Soares. 
 

 
PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 19 MAART. 
 
131629  TOGR-DOTO  14.30 uur 
  Opstelling na de traning van donderdag 17 maart 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo-VERZ.a.VD.Burg- 
  Scheidsr.:BB.vd.Helder-Ass.scheidsr.Rf.Boessen. 
 
113405  TOGR 2-XERXESDZB 2  11.30 uur 
  Opstelling na de training van donderdag 17 maart. 
  Leiding:Hrn.Boessen-Luhrman-Verz.A.Rook- 
  Scheidsr.:F.Berg-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
110036  MSV 71 3-TOGR 3  12.00 u. 
Alb.Schweitzerstraat 
   501 in Maassluis. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van dond.17/3 
 
61177   DEZWERVERS 6-TOGR 4  16.15 u. Smeetsland/  
  Seweg, Vertrekken om 15.00 uur. 
 
90355   ZESTIENHOVEN 7-TOGR 5  14.30 u  vd.Duyn v. 
  Maasdamweg .  vertrekken om 13.00 uur. 
 
PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 26 MAART. 
 
112221  DSO-TOGR 14.30 u.  T.Morelaan,Zoetermeer.. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van 24/3 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo-Verz.A.vd.Burg- 
  Scheidsr.:S.Osmani-Ass.scheidsr.RF.Boessen. 
 
82193   ZWALUWEN 2-TOGR 2  11.45 u. Zwaluwenlaan 
  In Vlaardingen. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van dond. 24/3 
  Leiding:Hrn.Boessen-Luhrman-Verz.A.Rook- 
  Scheidsr.:NJ.vd.Vliet-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde, 
 
108331 TOGR 4-BLIJDORP 2  13.30 u. Schr.J.Bezemer. 
 



146468 TOGR 5-PKC 3  15.00 u. RES/.SHIRTS. Scheidr.???? 
 
PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR MEERDERE DATA. 
 
MAANDAG 21/3 2305 VOORNE 1-TOGR 2  20.00 uur. 
  Sporthal Dukdalf, Reede 22, Brielle. 
 
   3566 NOCKRAL.4-TOGR 3  21.00 uur 
  Sporth.Zadkine, Koperpad, Rotterdam. 
 
WOENSDAG 23/3 1130 TOGR 1-TUTOR 1  20.00 uur 
   Sporthal Wielewaal. 
 
   4997 TOGR 4-OACNBOYS 8  21.00 uur 
   Sporthal Wielewaal. 
 
DONDERDAG 24/3 8124 DOSTI H1-TOGR H1  19.00 u. 
   Wielewaal. Dosti moet voor leiding zorgen. 
 
VRIJDAG 25/3  BEKERW.TOGR 2-WINN.WIA5/AGE 4 
   19.00 u. Topsportcentr.bij het stadion. 
 
WOENSDAG 30/3 2318 TOGR 2-MVV27 1  19.00 uur  
   Sporthal Wielewaal. 
 
   3608 TOGR 3-RS 3  21.00 u. Wielewaal. 
 
DONDERDAG 31/3 79 WICO H2-TOGR H1  20.30 u. Wielewaal. 
   SDV MOET VOOR LEIDING ZORGEN. 
 
VRIJDAG  1 APRIL 1136 GSCESDO 1-TOGR 1  21.00 uur. 
   Sporthal Ockenburg, 
   Wijndaelerduin 27, Den Haag. 
   Schr.C.Dekkers-Secr.B.Rodenburg. 
 
 
 
 
 

Van het jeugdbestuur: 
Programma voor zaterdag 19 maart a.s.: 
Wedstrijdnr. 128034 TOGR A1 – Alexandria ’66 A2 – aanv.:12.00 u. – 
aanw., 11.00 uur – scheidsr.GPM Vonk - leiding:Danny  (tel.06-28185573) 
Serdal Kayhan, Jeffrey Goncalves, Rafael Andrade Freire, Joel Boessen, 
Patrick Braspenning, Mohammed Elouazizi,  Jaysior Guido,  Dwight 
Pengel, Elyazid El Hamdaoui, Aldi Andrea,  Daley Vitters, Ayad Ibrahim, 
Curthly Berkel,  Vaki Faniqi 
 
Wedstrijdnr. 159943 TOGR C1 – FC Maense C1 – aanv.10.00 u – aanw. 
09.00 u. – scheidsr.Sjaak Roukema - 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 
 
Wedstrijdnr.172320 Spartaan’20 E5 – TOGR E1 – aanv. 08.30 u. – vertr. 
07.45u.n.Oldegaarde 251,Rdam– leid.Hassan Kerzazi –opstelling na 
training 
 
Wedstrijdnr. 175066  TOGR E2 – Kocatepe E4 – aanv. 08.30 u. aanw. 07.45 
u. - scheidsr.Joop Pitlo – leiding Miloud Boufangacha + Henk Tellekamp 
(06-14729928) opstelling via leiders/trainers 
 

Programma voor zaterdag 26.3 a.s.:  
Wedstr.nr.68674 TOGR A1 - CKC A1 – aanv.14.15. u. vertr.13.00 u. naar:  
        Moet zijn      CKC A1 – TOGR A1 
Sportp.’t Veer, Giraffenstr.71, 3064 LE Rtdam – Leid.+ opstell,:zie 19.3 
 
Wedstr.nr.159943 Excelsior R.C3 – TOGR C1  aanv.14.30 u. vertr.13/30 
u.n.Sportp.Woudestein, Honingerdijk 110, 3062 NX Rtdam – leiding + op-
stelling: zie 19.3 
 
Wedstr.nr.172318 Bolnes E1 – TOGR E1 aanv.10.15 u – vertr.09.15 u. n. 
Kievitsweg 153 Bolnes – leiding en opstell.: zie 19.3 
 
Wedstr.nr.184014 RVVH E5 – TOGR E2 aanv.08.30 u. – vertr.07.45 u. n. 
Sportlaan 12, Ridderkerk – leiding etc.: zie 19.3 
 
Wedstr.nr.182601 Bolnes E3 – TOGR E3 aanv.09.00 u. vertr.08.00 u, naar: 
Kievitsweg 153, Bolnes – leiding + opstelling: leiding Ruud Boessen (06-
55721511) + Arjan Luhrman –opstelling via leiders/trainers 



 


