Van de voorzitter

Huidige bestuurssamenstelloing
Voor velen al bekend, voor anderen een (hernieuwde) kennismaking.
De volgende TOG-ers vormen dit jaar het bestuur:
Bas Lagendijk, 62 jaar, sinds 1980 voorzitter
Bram Borstlap, 69 jaar, na eerdere perioden nu sinds1981 weer secretaris
Aad Prins, 60 jaar, penningmeester sinds 1951
Wim van Goor, 69 jaar, commissaris sinds 1974
Gerard van der Meijde, 45 jaar, na een eerdere periode nu sinds 1981
commissaris en 2e penningmeester
Coen Peet, 47 jaar, commissaris sinds 1988
Gerard Verschoor, 43 jaar, na een eerdere periode nu sinds 1988 commissaris
Arie Visser, 60 jaar, commissaris en voorzitter jeugdbestuur sinds 1983
Het T.O.G. van vandaag

Vrienden en vriendinnen van T.O.G.
Vandaag is het dan zover. De officiële viering van ons
60-jarig bestaan. Hartelijk welkom in dit Voetbal Walhalla.
Het stemt mij tevreden en gelukkig dat zovelen gehoor
hebben gegeven aan onze oproep deze dag met ons mee te maken.
Inclusief gasten en tegenstanders (in de wedstrijden)
verwacht ik ca. 700 aanwezigen.
Zij allen willen met elkaar ons Jubileum vieren. Onder hen
oud-leden, die vanaf de oprichting in 1929zich nauw betrokken
voelen bij de T.O.G. familie.
Velen van hen denken nog met genoegen terug aan hun aktieve
tijd, bondsdagen etc. en weten zich nog talrijke details te
herinneren van door hun gespeelde wedstrijden. Voor hen hoop
ik dat deze dag een feest van herkenning zal zijn.
Een reünie dus, ook voor de latere generaties, die tot
vandaag hun club trouw zijn en naar ik hoop zullen blijven.
Ook het heden baart ons nog geen zorgen. Wij zijn nog steeds
een gezonde en alleszins een aantrekkelijke, gezellige
vereniging.
Hoewel ik de toekomst niet somber inzie, moeten wij toch
rekening houden met een verdere vergrijzing van ons stadsdeel,
met alle gevolgen vandien. De aanwas door de jeugd stagneert
zoals bijzo vele clubs.
Met inzet van alle krachten moeten wij trachten het jeugdledental te verbeteren resp. te handhaven.
Vandaag vieren wij feest. Mag ik u een prettige dag wensen?
Uw voorzitter doet zijn best, u ook?
Bas Lagendijk

T.O.G. kende hoogte- en dieptepunten. Nu, na 60 jaar, zijn wij dankbaar dat wij nog
steeds van een goede en gezonde vereniging mogen spreken.
Het nu afgelopen seizoen waren 302 leden lid van T.O.G., die in 10 senior3 junior en 2 adspirantelftallen de clubkleuren verdedigden. Daarnaast hebben
wij sinds een aantal jaren ook een zaalvoetbalafdeling. In 5 teams zijn hier 41
leden aktief.
De resultaten in het seizoen 88/89 waren wisselend. Het 1e elftal wist zich, met
alle spanning die maar denkbaar is, te handhaven in de 3e klasse van de KNVB.
Helaas degradeerden het 2e, het 5e en het 10e elftal, terwijl het 3e elftal een
aantal punten tekort kwam voor het kampioenschap. De overige elftallen, inclusief
de junioren en adspiranten, handhaafden zich in hun klasse. Van de
zaalvoetbalteams werd het 4e kampioen.
Naast de leden hebben wij gelukkig nog steeds mensen die zich geldelijk of daadwerkelijk inzetten voor de club.
Wij hebben 140 donateurs (voor de goede orde zij vermeld dat hier geen uitbreidingsstop voor geldt) en sponsors, waarvan de steun varieert van bijdrage in kleding tot
storting in de clubkas en korting op aankopen. Daarnaast kan door adverteerders
onze weekbrief grotendeels kostendekkend worden verspreid en zorgen bedrijven,
waarvoor wij een reklamebord mochten plaatsen, ook voor een mooie afrastering van
ons hoofdveld.
Onmisbaar zijn de vele vrijwilligers waarop de vereniging draait. In diverse
commissies, alsook individueel wordt ook in deze tijd nog gigantisch veel werk
verzet. Wat te denken van de elftalcommissie onder leiding van Ger Klip, het
jeugdbestuur met als voorzitter Arie Visser, de beheerscommissie onder voorzitterschap van Han van der Wiel, de kantine- en barcommissie waar Thea Hopman als
coördinatrice optreedt, de toto/lottocommissie o.l.v. Sam Karreman, de zaalvoetbalafdeling met als secretaris Rokus van Herk, de trainers en begeleiders van alle elftallen en alle anderen, die al dan niet georganiseerd hun steentje bijdragen.
Samenvattend kan worden gesteld dat wij zonder steun en inzet van al die velen
hier niet vandaag dit jubileumfeest zouden kunnen vieren.

Een vogelvlucht over 60 jaar:
De Rotterdamse Christelijke Voetbalvereniging “Tot Ons
Genoegen” is opgericht op 3 maart 1929 en is aangesloten
bij het V.C.V .(Verbond van Christelijke Voetbalverenigingen).
De vereniging werd Koninklijk goedgekeurd op 7 november 1961.
De oprichting geschiedde door een aantal leerlingen van de
Julianaschool aan het Maastunnelplein. Mannen van het eerste
uur waren o.a. de gebrs. Paul en Cees van der Maas, Arie
Fransen, Jan Storm, Adri Boekhout, Piet de Jong en Piet
Niemantsverdriet.
De eerste “wedstrijden” werden rondom de school gespeeld,
daarna werd het een veld aan de Sluisjesdijk, ongeveer daar
waar nu de RET-garage staat. Er werd gestart in de res. 3e
klasse van de toenmalige NCVB (Ned. Chr. Voetbalbond). Een
seizoen later werd het de 3e klasse van de Afdeling. In 1933
kon een veld gehuurd worden aan de Boergoensevliet, daar waar
nu de Jacob Juchschool is. Vooral toen was zelfwerkzaamheid
een vanzelfsprekendheid. Gedraineerd werd er door takkenbossen
in te graven en de nu luxueuze douche bestond toen uit 2
kuipen langs de slootkant. En toch groeide de club; in1934
een 2e elftal en in 1935 een 3e team. In dat jaar kwam
trouwens ook het schoolelftal van de MULO aan de Grondherenstraat in zijn geheel naar TOG en dat gaf versterking.
Na de oorlog moest TOG naar Varkenoord uitwijken, omdat het
veld aan de Vliet onbruikbaar was geworden. Er werd onder
grote belangstelling nog een wedstrijd tegen een Canadees
“liberation-team” gespeeld en daarmee was het afgelopen. De
verhuizing naar Varkenoord was bijna de knock-out voor onze
specifiek Charloisse club. Er waren nog maar 2 elftallen over.
In die tijd werd ook de “R” van Rotterdam aan de clubnaam
toegevoegd i.v.m. het samengaan van diverse voetbalbonden.
Gelukkig kon na 2 jaar naar Charlois worden teruggekeerd en
wel naar de Schulpweg. Tot 1971 bleef dit ons honk. Na terugkeer kwam de groei er weer in, zelfs zodanig dat TOGR toen één
van de grootste christelijke zaterdagclubs in het land werd
met 12 senior- en 13 juniorteams en zo’n 140 adspiranten.
Een eigen clubhuis werd toen het streven, maar wat een moeilijkheden!
Het toenmalige bestuur was al erg blij met een pandje in de Eben–
Haëzerstraat, dat vooralsnog als clubhuis ging fungeren.
Overigens werden er aan de Schulpweg wel prestaties geleverd,
alleen promotie en degradatie wisselden elkaar af.

Van de afdeling naar de 3e klasse KNVB en weer terug,
tot in 1967 de vanmiddag spelende veteranen weer de 3e
klasse KNVB wisten te halen. In 1971 weer een stapje
terug en sinds 1982 tot heden wederom de 3e klasse KNVB.
Voor de oorlog, dus tentijde van de reeds genoemde NCVB,
werd door TOGR deelgenomen aan de door deze bond georganiseerde bondsdagen: in 1933 naar Amersfoort en in 1938
naar Groningen. Dat waren evenementen, wat een reizen en
wat een dagen en daarbij, de spelers stonden hun mannetje!
Ook met wisselend succes werd in de loop der jaren meegespeeld in de bekerwedstrijden. In 1950 werd TOGR, op het
oude CVV-terrein aan de Kromme Zandweg, in de halve finale
uitgeschakeld door SNL uit Amsterdam
Internationaal werd er al in 1951 gespeeld tegen het Deense
“Boldklubben Rödovre” uit Vanlöse.
Op de terugweg moest op het veld van DOVO in Veenendaal
de halve finale worden gespeeld tegen WVF uit Zwolle; onze
club werd hier door het slechter nemen van strafschoppen
uitgeschakeld.
Ook in trek waren de zgn. Pinkstertoernooien met als inzet
De “Rotterdammerbeker” (nu Trouw). Door deze beker vijfmaal
te winnen, pronkt de beker nu jaren in onze prijzenkast.
Na vele jaren praten , korresponderen en vergaderen kon uiteindelijk in januari 1971 een eigen home realiteit worden.
Sinds dat moment floreert onze vereniging aan de Charloisse
Lagedijk 885. Twee velden in eigen beheer, een derde op de
Zaterdag in huur van de gemeente, een ook nu na zoveel jaren
nog prachtige kantine, met bestuurskamer, keuken, 6 kleed- en
1 scheidsrechterskamer, e.e.a. aangepast aan eisen van de
tijd. Dat het geheel er na18 jaar intensief gebruik nog zo
bijstaat resp. ligt is ook aan die eerder genoemde zelfwerkzaamheid van echte TOG-ers te danken. Overigens heeft het
2e veld sinds1973 een lichtinstallatie.
Na de oorlog zijn de volgende trainers bij TOGR werkzaam
geweest: Harry Maitimo, Jan de Bakker, Arie Mastenbroek,
Frans de Kruis, Gidi Jacobs, Henk in ’t Veld, Ad de Bondt,
Aad Bak, Herman de Groot (x), Jan Leermakers, Dammes van
Wilgenburg (x), Henk van Osch en Hans Bres, die nu aan zijn
2e seizoen begint.

begane grond en vanuit de hal de trap op, links de Olympiazaal
en rechts de Feijenoordzaal.
Toiletten begane gronden gardarobe en toiletten tegenover de
Olympia- en Feijenoordzaal.

Programma van deze dag
12.00 uur

Ontvangst en rondleiding in het stadion van de jeugdleden en hun begeleiders.

12.45 – 13.45 uur

Training van de jeugd door de technische staf van
Feijenoord op het hoofdveld.

Marathonzaal:

Tot 24.00 uur optreden van het Waterweg-combo.
In deze zaal is gelegenheid tot dansen.

14.15 – 14.45 uur

Broodmaaltijd voor de jeugd inde Marathonzaal.

Olympiazaal:

Rechts achterin is een videohoek ingericht, waar u naar een
compilatie van doorlopende TOGR videobeelden kunt kijken.

15.00 – 16.15 uur

Wedstrijd van het kampioenselftal 1967 tegen de oudkampioenen van ASWH.
speelduur 2 x 30 minuten;
de wedstrijd staat onder leiding van ons oud-lid
Simon Molenaar.

16.55 uur

Huldiging op het hoofdveld van Peter Knibbe voor
zijn 250e wedstrijd in het eerste elftal en
Ad van der Poort, die na 18 jaar op deze dag afscheid
neemt van de selektie.

17.oo – 18.45 uur

Wedstrijd van het eerste elftalt tegen een Feijenoordcombinatie, d.w.z. spelers van het tweede en de
betaalde jeugd.
De wedstrijd staat onder leiding van weleenswaar geen
oud-lid,maar van de ons zeer goed bekende
scheidsrechter Piet den Hollander.

Rond 20.30 uur zal in deze zaal de voorzitter een enkel woord
tot u richten.
Van 21.00 – 24.00 uur wisselend optreden van het duo
“Los Parranderos”, die al lopend mexicaanse en
zuid-amerikaanse muziek ten gehore zullen brengen.
Eveneens van 21.00 – 24.00 uur zal Bob Different bij u aan
tafel zijn kunsten d.m.v. Table Magic tonen.
Om ongeveer 22.00 uur zal Gerard van der Meijde, voorzitter
van de jubileumcommissie, het kado, waarvoor uw bijdrage
werd gevraagd, aanbieden aan Bas Lagendijk, voorzitter van de
vereniging.
Aansluitend zal de heer Aad van Kralingen als sponsor
symbolisch schoeisel aan de selektie overhandigen.
Als er geen optreden is zal in deze zaal achtergrondmuziek
worden gebracht.

Tijdens de wedstrijd is er tot 18.30 uur gelegenheid een
versnapering te kopen in de Marathonzaal.
Feijenoordzaal:
19.15 – 20.00 uur

20.00 – 24.00 uur

Broodmaaltijd in de Marathonzaal.
De Marathonzaal vindt u op de begane grond, ingang
vanuit de centrale hal links.
Als u zich hiervoor heeft opgegeven dan krijgt u tegen
overhandiging van de u toe gezonden maaltijdbon toegang
tot de zaal.
De broodjes staan op de tafels opgediend, de zal worden
geserveerd.
Feestavond – reünie.
Deze avond hebben wij de beschikking over de Marathonde Olympia- en de Feijenoordzaal. Alle drie de zalen
bevinden zich achter de eretribune; Marathonzaal op de

Naast dat hier eveneens al lopend duo “Los Parranderos”
en Bob Different optreden is in deze zaal alle gelegenheid
om met de “ouwe maten” nog eens rustig over 60 jaar na te
praten.

Verder is er gelegenheid deel te nemen aan de quiz. De formulieren hiervoor
vindt u op de tafels. Inleveren voor 22.30 uur. voor de 3 best scorende is
een flesje wijn beschikbaar.
Tevens kunt u met bijv. uw oude elftal op de foto; hiertoe is de ruimte achter
de Feijenoordzaal ingericht. Vormt u zelf groepjes en meldt u hiervoor bij
Bart Braafhart.

Samenstelling van de elftallen van deze middag
T.O.G.R. veteranen:
De juiste opstelling wordt door trainer Ad de Bondt tot het
laatste moment geheim gehouden, maar uit de volgende keien
zal hij zijn keus bepalen:
Jan en Wim ter Mors, Wiet Rietveld, Fried Jansen, Jan Schot,
Jan Bijl, Rob Rijsdijk, Coen en Cees Peet, Jacques de Raad,
Jan Klein, Ger Tieleman, Nico en Leo Pruyt, Peet Konings,
Cees de Leeuw den Bouter, Piet van der Waarde, Cock Stok,
Ed en Bob Boersema, Gerard van der Meijde, Henk Degeling
en Dick van der Burg, die ook in het vijandelijk kamp zal
aantreden.

*
A.S.W.H. veteranen:
De volgens ASWH nog jonge trainer Arthur Dorré heeft de
volgende namen wereldkundig gemaakt:
Ton Scheurwater, Bram de Bakker, Rob Kuiters, Leo Dorré,
Joop Valk, Ab Ritmeester, Wim van ’t Hof, Arie Kanters,
Henk Mallegrom, Jaap Lodder, Chiel Bakker, Dick van Kooten,
Gerrit den Hollander, Henk van Osch (die al zijn trucs
ook de TOGR-ers heeft geleerd) en “T.O.G”-er Dick van der
Burg.
De wedstrijd staat onder leiding van oud T.O.G.-lid
Simon Molenaar, tegenwoordig commissaris van politie.
Grensrechter voor T.O.G. is Henk van Ameijde.
Grensrechter voor A.S.W.H. is Jaap Uyl.

*
T.O.G.R. 1
Het eerste team van T.O.G.R. zal door trainer Hans Bres
uit de navolgende spelers worden samengesteld:
Jacques Roukema, Ad van der Poort, Peter Louwerens,
Fred Buik, Piet Peet, Leo van Dijk, Gerben Oorebeek,
Jos van Essen, Peter Knibbe, Wim Vos, Hans Verrijp,
Ton van Mastrigt, Arjan Rook, Adri van Etten,
Johan Molendijk, Detlev Gerritsen, Ron Muis, Rico Hoes.

*
Feijenoord-combinatie
De Technische staf van Feijenoord deelde mee dat
het elftal zal bestaan uit spelers van het tweede
elftal en de betaalde jeugd, nog geen namen bekend.
De heer Piet den Hollander zal deze wedstrijd in
goede banen leiden, waarbij hij langs de lijn aan
TOGR-kant zal worden geassisteerd door Ed Prins.

