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Diensten voor zaterdagen 2 + 9 april a.s.: 
 
Bestuur: v.m. (2.4) HDv.Ameijde - v.m.(9.4) JC Roukema 
  n.m. aanwezige bestuursleden 
Poort/orde- heren Karreman, Klip, Verschoor, Luhrman, Streefkerk, Huy- 
dienst:  ser 
 
TOGR  -  DOTO  1– 0 
 
In de thuiswedstrijd tegen DOTO uit Pernis heeft TOGR gewerkt aan eerherstel 
na de smadelijke nederlaag van vorige week. Onder werkelijk schitterende 
weersomstandigheden wist de thuisploeg al vroeg op voorsprong te komen. De 
weer ouderwets op dreef zijnde Carlitos Carvalho Rodrigues zorgde met zijn 
onderschepping en schot ervoor dat de uitgekomen keeper Hachmang 
uitgespeeld was, waarna Antonio de opgepikte bal vanaf de achterlijn op de voor 
een open doel staande Sam de Meester kon spelen. Met de “intikker” stond na 
12 minuten de stand al op 1-0.  
De beginfase van de eerste helft was het meest vermakelijk. DOTO dat 
basiskracht El Akchaoui miste, maakte ook een gedreven indruk en kwam, vlak 
na de 1-0, via een vrije trap voor eerst gevaarlijk voor het doel van Jim van der 
Leer. De doelman keerde katachtig de ingeschoten bal van de lijn. Aanvallend 
had TOGR meer in te brengen dan de gasten, zo sneed Carlitos door de DOTO 
verdediging, zijn afgelegde bal, door Carlos verlengd, kwam uiteindelijk bij 
Edivaldo terecht die met zijn gehaaste schot meer had moeten doen. De knal 
scheerde nu een eind naast. Na dit voorval kabbelde de wedstrijd verder tot de 
rust zonder echt noemenswaardige aanvallende acties voor beide doelen.  
Na rust had aan de zijde van DOTO ook de andere belangrijke kracht en 
organisator, Kerem Yilmaz, het veld verlaten. Het zorgde ervoor dat TOGR 
nadrukkelijker de boventoon voerde. Het was na 4 minuten in de tweede helft 
wederom Sam die, ditmaal bediend door Bojan, zijn tweede doelpunt had 
moeten maken. De spits miste op een haar na de goed voor de doelmond 
gegeven bal. Hoewel TOGR duidelijk zocht naar een tweede en bevrijdend 
doelpunt, had het bij de vele kansrijke uitvallen weinig geluk. Dit kwam het best 
tot uiting toen de mee opgekomen back Bojan met een lange bal werd bereikt en 
ongehinderd uit kon halen. Het verwoestende schot spatte echter uiteen op de 
paal. Een tweede treffer hing in de lucht, maar aanval na aanval strandde 
voortijdig. Het uitblijven van de 2-0 gaf de bezoekers zelfs even in slotfase het 
gevoel dat er toch iets te halen viel. En na een te korte terugspeelbal van de 
ingevallen Diego Mormon werden zij hier alsnog bijna voor beloond. Jim en 
Jeffrey blokten uiteindelijk vlak voor de lijn de inzet van DOTO.  

In de slotseconde had TOGR wellicht toch recht gehad op een tweede treffer 
toen man-of-the-match Carlitos duidelijk onreglementair in strafschopgebied 
tegen de grond werd gewerkt. Scheidsrechter Van de Helder zag echter niets in 
de actie, waardoor de wedstrijd vlak na dit incident eindigde in een welkome 1-0 
overwinning voor de thuisclub.          
 
DSO  -  TOGR  4 – 1 
 
Op het kunstgras van het spiksplinternieuwe complex van DSO in Zoetermeer 
leed TOGR een duidelijke 4-1 nederlaag. Vlak voor rust kreeg Jeffrey de Koning 
een directe rode kaart na zijn lichte overtreding op een doorgebroken DSO 
aanvaller (die al dan niet in buitenspel stond…). Uit de daarop toegekende vrije 
trap scoorde de thuisploeg fraai. Het betekende de 2-0 voor DSO en een 
wedstrijd die gespeeld leek.  
Tot die 2-0 leek de wedstrijd beide kanten op te kunnen gaan. TOGR was in de 
beginfase tegen een defensief ingestelde thuisploeg zeker niet de mindere, 
maar aanvallend maakte DSO na het eerste kwartier wel verschil. Want zoals 
ook al in thuiswedstrijd bleek, beschikt DSO over een snelle en behendige 
aanval. Vooral de voorzetten vanaf de rechterflank bleken steeds gevaarlijk. 
Nadat een aantal van deze lastige voorzetten nog was gekeerd werd een 
voorzet na een half uur fataal, nadat deze verkeerd werd beoordeeld. In poging 
de bal over het doel te werken werd de bal door de eigen verdediging op het 
doel gewerkt, waarna Jim met alle moeite de bal nog van de lijn kon weren. De 
geblokte bal belande echter voor de voeten van een bij de tweede paal 
vrijstaande aanvaller voor het een fraai kunstje was om de 1-0 aan te tekenen. 
Na rust waren er een aantal omzettingen gedaan om het opgelopen 
minderheidssituatie beter op te vangen. Er werd van TOGR-zijde iets 
behoudender gespeeld en ook DSO begon de tweede helft weer met een 
afwachtende instelling. Het resultaat was een erg plichtmatige wedstrijd waarbij 
DSO het met 2-0 voorsprong wel geloofde en TOGR met spitsen Antonio en 
Carlitos nauwelijks een vuist kon maken.  
Toch zorgde de plots uit de lucht vallende 2-1 van Luc van Loon voor wat pit in 
de slotfase. De in de 74

ste
 minuut ingevallen aanvaller stond nog maar een paar 

minuten in het veld toen hij na een steekbal van Uriel plots alleen voor oud 
TOG-er Michael Verhoef opdook. Met rustige schuiver in de verre hoek werd de 
onverwachte aansluiting binnengeschoten.  
Het betekende voor de thuisploeg het sein om toch nog aan te zetten in deze 
tweede helft. Vijf minuten na het 2-1 was het verschil door verdedigend 
mistasten van Michael Nijssen weer teruggebracht naar 2 doelpunten. DSO 
zette in een soort slotoffensief nog even extra aan en scoorde vlak voor tijd na 
een uitstekende steekbal de 4-1 einduitslag. 

 



 
   
PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 2 APRIL. 
 
65270  TOGR-SPIJKENISSE   14.30 uur 

Opstelling na de training van donderdag 31/3 
Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo-Verz.A.vd.Burg 
Scheidsr.:W.Roozeboom-grensr.HD van Ameijde 

 
101830 TOGR 2-ALEXANDRIA 2  11.30 uur 

Opstelling na de training van donderdag 31/3 
Leiding:J.Molendijk-L.Luhrman-Verz.A.Rook- 
Scheidsr.:JCH de Otter-grensr.: HD van Ameijde 

 
110895 TOGR 5-BARENDRECHT 17  15.00 uur. 
   Scheidsr.???? 
 
PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 9 APRIL. 
 
131483 TOGR-RIJNVOGELS  14.30 uur. 

Zie voor gegevens op zaterdag 2 april. 
Scheidsr.:J.vd.Graaf. 

 
110148 TOGR 2-CAPELLE 2  11.30 uur. RES.SHIRTS. 

Zie voor gegevens zaterdag 2 april. 
Scheidsr.:R.Lindberg. 

 
89893  PPSC 2-TOGR 3  12.00 u. Parkweg in Schiedam. 

Scheidsr.IJ.Ralijn. 
 
73078  RFC2000 3-TOGR 4  12.00 u. Taludweg,Rdam. 

Vertrekken om 10.30 uur. 
 
75813  XERXESDZB 7-TOGR 5  14.45 u. I.Stravinskysingel. 

Vertrekken om 13.30 uur. 
 
PROGRAMMA VOOR WOENSDAG 13 APRIL. 
 
108331 TOGR 4-BLIJDORP 2  19.30 uur. Scheidsr.J.Bezemer. 

 
PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR MEERDERE DATA. 
 
MAANDAG 4/4 2367 ZVOB-TOGR 2  20.00 uur Sporth.Boogerd  

Hortensiastraat, Oud Beijerlland. 
Scheidsr.:A.Haniftahmas. 

 
WOENSDAG 6/4 1143 TOGR 1-BAXZEEFDRUK 1  20.00UUR 

Wielewaal. Scheidsr.T.Knijnenburg. 
 

5103 TOGR 4-DRENKWAARD 4 21.00 u. 
Wielewaal. Scheidsr.:O.Kocak. 

 
DONDERDAG 7/4 90- TOGR H1-SPALAND H1  22.00 u. Wielewaal. 

DOSTI MOET VOOR LEIDING ZORGEN. 
 
VRIJDAG 8/4  3672 OACNBOYS 2-TOGR 3  19.00 uur Sporthal 

Den Oert, J.Witteveenlaan,Spijkenisse. 
Scheidsr.:E.Nooitmeer 

 
WOENSDAG 13/4 1152 ALEXANDRIA 1-TOGR 1  21.00 u..Sporthal 

Zevenkampsering 301. Scheidsr. R.Brenkman. 
 

2386 TOGR 2-VOORNE 2  19.00 uur Wielewaal. 
Scheidsr.A.vd.Bend. 

 
3720 TOGR 3-OACNBOYS 2  20.00 uur 
Wielewaal. Scheidsr.A.vd.Bend 

 
5132 VOORNE 6-TOGR 4  22.00 u. Sporthal 
Dukdalf, Reede 22, Brielle. 
GEEN SCHEIDSRECHTER. 

 
DONDERDAG 14/4  8101 SDV H1-TOGR H1  20.30 uur Wielewaal. 

WICO MOET VOOR LEIDING ZORGEN. 
 
PASFOTO INLEVEREN. 
Alleen Z.Saidi is in gebreke gebleven. 
Hij moet nu wel snel reagere(dinsdag-donderdag-zaterdag.). 



Van het jeugdbestuur  
 

Inleveren pasfoto’s: 
 
De volgende E-spelers moeten op korte termijn een pasfoto inleve-
ren: 
W. Alhabase – M. van Asperen – O. Berkane – M. Chamsse – C, 
Habchi – I. Haddach – A. Kaddouri – F, Kerzazi – D. Martinez – L.v.d. 
Sluis – C.K. Wolff 
Graag op dinsdag- of donderdagavond of op zaterdag (melden bij 
de heer van Zelst) 
 
Hulp bij vervoer naar uitwedstrijden: 
 
Het jeugdbestuur doet een dringend beroep op ouders of andere 
autobezitters om zich van tijd tot tijd beschikbaar te stellen voor het 
vervoer van het A en/of C. elftal – het is werkelijk een probleem om 
de spelers op hun bestemming te krijgen. Aanmelden bij Sjaak 
Roukema of Henk van Ameijde (op zaterdagmorgen altijd in de kan-
tine aanwezig – vast bedankt. 
 
Programma voor zaterdag 2 april a.s.: 
 
Wedstrijdnr.186945 Victoria ’04 C2 – TOGR C1 aanv. 08.30 u. vertr. 
07.30 u. n. Sportp.Broekhoven, Kooikersweg 3, 3138 HE Vlaardingen 
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.188467 TOGR E1 – Barendrecht E7 – aanv.08.30 u. 
aanw. 07.45 u. scheidsr. Joop Pitlo - leid.Hassan Kerzazi –opstelling 
na training 
 
Wedstrijdnr.188473 TOGR E2 – Rockanje E2 – aanv.`10.00 u. aanw. 

09.00 u.  - scheidsr.Marcel Pieke  – leiding Miloud Boufangacha + 
Henk Tellekamp (06-14729928) opstelling via leiders/trainers 
  
Wedstrijdnr.187573 TOGR E3 – Overmaas E10 – aanv.08.30 u. 
aanw.07.45 u – scheidsr.Rob Mak - leiding + opstelling: leiding 
Ruud Boessen (06-55721511) + Arjan Luhrman –opstelling via 
leiders/trainers 
 
 

Programma voor dinsdag 5 april a.s.: 
 
Wedstrijdnr.159934 GLZDelfsh.C 2 – TOGR C1 aanv.18.30 u.  vertr. 
17.30 u. – leiding en opstelling: zie 2.4 (ER WORDT DRINGEND 
HULP GEVRAAGD VOOR VERVOER – WIE HELPT ROMEO ? 
GRAAG EEN BELLETJE AAN HEM) 
 
Programma voor zaterdag 9 april: 
 
Wedstrijdnr.119858 TOGR A1 – VOC A2 aanv.12.00 u. aanw.11.00 u. 
Scheidsr. Sjaak Roukema - leiding:Danny Looren de Jong (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.159944 TOGR C1 – VFC C4 aanv.10.00 u. aanw.09.00 u. 
Scheidsr. Danny Looren de Jong – leiding + opstelling: zie 2.4 
 
Wedstrijdnr.172321 Kocatepe E2 – TOGR E 1 aanv. 09.30 u. vertr. 
08.30 u. n. Oldegaarde 425, Rotterdam – leiding + opstelling: zie 2.4 
 
Wedstrijdnr.180222 TOGR E2 – Coal E1 aanv. 08.30 u. aanw. 07.45 
u. – scheidsr.: Joop Pitlo - opstelling en leiding: zie 2.4 
 
Wedstrijdnr.184665 TOGR E3 – de Zwervers E6 aanv.08.30 u. aanw. 
07.45 u. – scheidsr.Rob Mak – leiding + opstelling: zie 2.4 
 


