
Uitgave nr. 18-2011      11 april 2010 
 
Diensten voor zaterdag 16.4 a.s.: 
Bestuur: v.m. HD van Ameijde – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
 
Diensten voor zaterdag 23.4 a.s.: 
Bestuur: v.m. JC Roukema – n.m. aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
Poort-/orded.: Hrn Karreman,Klip,Verschoor,Streefkerk,Luhrman,Huyser 
_____________________________________________________________ 
Van het bestuur a.i.: 
 
                     UITNODIGING (HERHALING) 
                                                   
Uitnodiging aan alle ereleden, leden en donateurs van de RCVV  “T.O.G.” R. 
voor het bijwonen van de extra algemene vergadering, welke gehouden zal 
worden op maandag 18 april 2011 in ons clubgebouw aan de Charloisse 
Lagedijk 885, Rotterdam, aanvang 20.00 uur. In deze vergadering zal openheid 
van zaken gegeven worden over de toekomst van onze club.                                                                       
Wij maken iedereen erop attent dat de algemene vergaderingen over ’t 
algemeen op een vrijdag worden gehouden, maar i.v.m. Goede Vrijdag 22 april 
a.s. is deze vergadering nu op maandag 18 april 2011 gepland. Omdat deze 
vergadering zeer belangrijk is voor de toekomst wordt een ieder verzocht om 
deze vergadering bij te wonen. Mocht u toch verhinderd zijn dan kan elk lid een 
ander lid machtigen om zijn stem(men) uit te brengen en wij adviseren u met 
klem om daarvan gebruik te maken. 
 
DEFINITIVE AGENDA  
 

1. Opening door voorzitter a.i. 
 

2. Stand van zaken toekomst TOGR per 31 maart 2011 
 

3. Presentatie door kandidaat bestuur over de mogelijkheden voor de 
komende jaren 

                                                    PAUZE 
 

4. Voorstellen van kandidaat bestuursleden 
 

5. Bestuursverkiezing 

 
6. Rondvraag 

 
7. Sluiting  

 
Toelichting bij agendapunt 5. Bestuursverkiezing 
In aansluiting op de extra algemene vergadering van 18 maart 2011 hebben 
zich  
vier kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. Conform artikel 12 van de 
Statuten dient deze kandidaatstelling gesteund te worden door ten minste zes 
leden en dienen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester door de 
algemene vergadering uit de leden in functie te worden gekozen. De 
aangemelde kandidaten zijn Ruud Boessen, Peter Diepenhorst, Murat 
Korkmazuyrek en Winie Voogd. 
_______________________________________________________________ 

TOGR – SpijkenIsse  0 – 1: 
In het, gezien de ranglijst, belangrijke duel om weg te komen van de onderste 
plaatsen heeft TOGR zichzelf een erg slechte dienst bewezen. Ook tegen 
naaste concurrent Spijkenisse kon niet gebroken worden met de neergaande 
spiraal die na de winterstop steeds duidelijker wordt. De bezoekers toonde zich 
met name in het laatste kwartier de slimmere ploeg en sleepte er 2 minuten in 
blessuretijd een belangrijke 0-1 overwinning uit.  
Met oog op de belangen was het een wedstrijd die meer spannend dan mooi 
was. Beide ploegen waren eigenlijk de gehele wedstrijd slechts in staat om een 
zeer beperkt aantal kansen te produceren. De strijd speelde zich voornamelijk 
op het middenveld af, waarbij maar zelden het strafschopgebied van de 
tegenstander kon worden gevonden. Het afstandsschot na vijf minuten van de 
mee opgekomen back Omori Rusland was lange tijd het meest spectaculaire 
feit van de wedstrijd. Vlak voor rust miste Antonio een grote mogelijkheid toen 
hij de voorzet uit een corner in kansrijke positie niet goed raakte.  
Tien minuten in de tweede helft lieten de bezoekers zich pas voor het eerst echt 
aanvallend gevaarlijk zien. De mogelijkheid van de in kansrijke positie zijnde 
van Martijn Hoek werd door het ingrijpen van Jim onschadelijk gemaakt. Deze 
actie werd niet veel later door de bezoekers gevolgd door een schot van Jorn 
Berkelaar dat maar net naast ging en in het zijnet belandde. Bij TOGR was er in 
de tweede helft weer sprake van “net niet” als het ging om het elkaar vinden 
rondom het strafschopgebied. Acties werden te lang door gevoerd, of de 
beslissende pass kwam er gewoonweg niet. Toch was Antonio na slalom nog 
dichtbij, maar zijn schot ging rakelings voorlangs. Een klein kwartier voor het 
eind bracht een geslaagde aanval via invallers Jessey Soares en Sam de 

Meester misschien wel de beste kans van de wedstrijd voor de thuisploeg. De 
naar achterlijn opgestoomde Jessey legde met overzicht de bal terug op de 
penaltystip vrijstaande Sam, die helaas de aangenomen bal niet goed wist te 
verwerken waardoor zijn schot over ging. In het laatste kwartier was iets 



nadrukkelijker Spijkenisse dat de kansen rook. Maar op het moment dat de 
wedstrijd naar 0-0 eindstand leek af te stevenen, wisten de bezoekers in de 
tweede minuut van de blessuretijd die cruciale 0-1 eindstand te bewerkstelligen. 
Halfslachtig ingrijpen in de TOGR defensie werd knap door Marco van Zomeren 
afgestraft. Nadat hij ongehinderd vlak voor het doel de bal mocht aannemen, 
kapte de invaller zich vrij om vervolgens Jim kansloos te laten met schot in de 
verre hoek. 
Volgende week ontvangt TOGR in wederom een thuiswedstijd FC Rijnvogels uit 
Katwijk. 
________________________________________________________________

_TOGR – FC RIJNVOGELS   2 – 4 
Er stond weer een belangrijke wedstrijd op het programma, omdat beide teams 
zover mogelijk van de 4 onderste plaatsen wilden komen of blijven. Via spits 
Serbony kwamen er wat plaagstootjes van de zijde van de gasten, maar zijn 
schoten verdwenen over en naast het doel. In de 20

e
 min. veroorzaakte Jeffrey 

een vrije trap op de rand van de zestien. Van Fruchten zorgde voor een 0-1 
stand, want de bal verdween onberispelijk in de rechter bovenhoek. Het enige 
wat TOGR er tegenover kon zetten was een schot van Tony, na goed 
doorzetten, maar de bal kwam via de onderkant van de lat terug in het veld. De 
thuisclub probeerde de bakens te verzetten, maar kon niet echt een vuist 
maken. Het spel oogde vrij mat en gelaten. Al vroeg in de wedstrijd werd Uriel 
voor Dario gewisseld en even voor rust moest Carlos geblesseerd het veld 
verlaten. Zijn plaats werd door Luc ingenomen. Op slag van rust vergrootte 
Rijnvogels de voorsprong via Serbony, die Jim van der Leer omspeelde en 
gemakkelijk de 0-2 liet aantekenen. In de 63

e
 min. liet Jeffrey zich kinderlijk 

eenvoudig uitspelen en Turkoz zorgde voor een nog comfortabeler voorsprong 
0-3. De wedstrijd leek gespeeld, maar scheidsrechter Van der Graaf dacht daar 
iets anders over, want hij wees in de 76

e
 min. vrij makkelijk naar de stip toen 

Carlitos licht werd aangetikt door de Katwijkse doelman Kromhout. Dario mocht 
de kalktrap verzilveren, 1-3. De definitieve beslissing viel in de 86

e
 min. Slecht 

uitverdedigen van Omori was er de oorzaak van dat Van Fruchten voor zijn 2e 
treffer kon zorgen, 1-4. Binnen 3 min. werd het onverwacht 2-4 na een inzet van 
Dario, maar het was alleen voor de statistieken belangrijk. Net voor het 
eindsignaal had de arbiter nog een penalty aan TOGR kunnen toekennen toen 

Tony in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. De scheids was echter 
zeer gedecideerd en weigerde de bal opnieuw op de stip te leggen. 
 
 
Wederom een zeer teleurstellend resultaat was het gevolg en er zal nog heel 
veel moeten gebeuren om de ploeg weer op de rails te krijgen, want degradatie 
uit de 1

e
 klasse komt nu wel erg dichtbij. 

 

 
PROGRAMMA VOOR WOENSDAG 13 APRIL 
 
108331  TOGR 4 – BLIJDORP 4 – aanvang 19.00 uur – scheidsrech- 
  ter: J. Bezemer  
   
PROGRAMMA ZATERDAG 16 APRIL. 
 
120494  SPORTLUST 46-TOGR  14.30 uur  Waardsedijk in 
  Woerden. 
  Opstelling, vertrek enz.na de training van dond.14 april. 
  Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo-Verz.A.vd.Burg-\ 
  Scheidsr.BMRJ.Wirken-Ass.scheidsr.HD.v.Ameijde. 
 
62532  TOGR 3-XERXESDZB 3  11.30 uur 
  Scheidsr.M.Hilic. 
 
67744  TOGR 5-EG.BOYS 4  15.00 uur 

MOCHT HET 5
E
 ELFTAL,NIET COMPLEET ZIJN WORDT 

DEZEWEDSTRIJD GESPEELD DOOR A1 Scheidsr.????? 
 
PROGRAMMA VOOR ZATERDAG  23 APRIL. 
 
74494  TOGR-HEINENOORD  14.30 uur. 

Opstelling na de training van donderdag 21/4 
Leiding:Hrn.Blaauwkamp-Cairo-Verz.A.vd.Burg- 
Scheidsr.:HJ.Slootweg-As.scheidsr.HD.v.Ameijde. 

 
66938  TOGR 2-SPIRIT 2  11.30 uur. 

Opstelling na de training van donderdag 21/4 
Leiding:Hrn.Boessen-Pieren. verz.A.Rook- 
Scheidsr.:DGJ.Buytendijk 

 
84739  DV032 3-TOGR 4  11.30 u. Marathonweg in 

Vlaardingen.  Vertrek  10.30 
 
PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR 2 AVONDEN. 
 
MAANDAG 18/4 1090 OACNBOYS 1-TOGR 1  21.00 uur 
  Sporthal Hoogvliet aan de Othelloweg. 
  Scheidsr.R.Niesing-Secr.T.Boedhram. 
 
    



VERVOLGPROGRAMMA ZAALVOETBAL. 
 
MAANDAG 18/4 ????VZ81BASCULE 2-TOGR 2  22.00 uur 
   Sporthal Hoogvliet aan de Othelloweg. 
   Scheidsr.T.Boedrham. 
 
   3880 VZ81BASCULE 5-TOGR 3  21.00 uur 
   Sporthal de Enk. GEEN SCHEIDSRECHTER. 
 
WOENSDAG 27/4 1169 TOGR 1-OACENBOYS 1  20.00 uur 
   Sporthal Wielewaal. 
   Scheidsr.M.Bhondoekhan-Secr.P.Wijngaard. 
 

   VAN HET JEUGDBESTUUR 
Foto’s inleveren: 
 
Hebben de in de vorige weekbrief vermelde E spelers hun pasfoto al 
ingeleverd bij de Heer van Zelst (di./do.-avond of zaterdag) - snel doen ! 
 
Hulp bij vervoer naar uitwedstrijden jeugd: 
 
Onze oproep aan het adres van ouders/verzorgers of andere autobe-zitters 
in de vorige weekbrief had als resultaat dat n i e ma n d zich heeft gemeld 
ter assistentie. Daarom herhalen wij onze vraag nog maar een keer. Wie wil 
en kan helpen a.u.b ? 
  
Programma voor Woensdag 11   13 april a.s.: 
 
Bekerwedstrijdnr.188855  
Smitshoek E9 – TOGR E2 - aanvang 18.30 u. vertrek 17.30 u. 
n.Smitshoekse Baan 25, Barendrecht – leiding Miloud Boufangacha + Henk 
Tellekamp (06-14729928) opstelling via leiders/trainers 
 
Programma voor Zaterdag 16 april a.s.: 
 
Wedstrijdnr.159945  
 Hillegersberg C2 – TOGR C1 – aanv.15.00 u. – vertr. 14.00 u. n. Duivenpad 
11, 3055 VE 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 
 
Wedstrijdnr.183652  
 TOGR E1 – Overmaas E3 – aanv. 08.30 u. – aanw. 07.45 u. – scheidsr. Jp. 
Pitlo - leid.Hassan Kerzazi –opstelling na training 
 
Wedstrijdnr.184017  
 DRL E5 – TOGR E2 – aanv.08.30 u. – vertrek 07.45 u n. Sportcomplex De 
Leeuwenkuil, Spinozaweg 498, Rtdam – 
leiding Miloud Boufangacha + Henk Tellekamp (06-14729928) opstelling 
via leiders/trainers 
 
Wedstrijdnr.182604  
Overmaas E10 – TOGR E3 – aanv. 12.45 u. – vertr.11.45 u. n.Sportparl 
Varkenoord, Stadionlaan 15, Rotterdam 
leiding Ruud Boessen (06-55721511) + Arjan Luhrman – opstelling via 
leiders/trainers. 
 
Programma voor Zaterdag 23 april a.s.: 
 
Voorlopig is voor deze zaterdag nog geen prgramma bekend ge-maakt. 
Mochten er voor de jeugd nog wedstrijden worden vastge-steld dan horen 
jullie dit via trainer/leider. 
 
Programma voor Woensdag  27 april a.s.: 
 
Bekerwedstrijdnr. 188851  
TOGR E1 – Hillegersberg E4 – aanv. 18.30 u. aanw.17.30 u. scheidsr. Rob 
Mak – leiding Hassan Kerzazi – opstelling via leider na training 
 
 

 


