Uit de Weekbrief
Oktober 2006
Afgelopen maandag is het traditionele groen-wittemannendiner gehouden
met onze sponsors. Dit diner vond plaats in de Brasserie op het Sparta
Kasteel.
Tijdens het diner werd onze nieuwe hoofdsponsor Van Hamburg Verhuur
nader voorgesteld.
Tot ons genoegen zijn wij deze avond met van Hamburg Verhuur ook tot
overeenstemming gekomen voor sponsoring op de voorzijde van onze
shirts. De overeenkomst geldt, net als voor de achterzijde, voor 2
seizoenen en gaat direct in.
Wij bedanken Niels van Hamburg voor zijn toezegging en zijn hem
hiervoor bijzonder erkentelijk.

uit Nederlands Dagblad:

Ter Leede met moeite langs TOGR
02-09-2006

door Aldert Blijdorp

SASSENHEIM - Niet geweldig spelen en toch matchwinner
worden. Dat was de rol van Florencio Cornelia via een
doelpunt en een beslissende pass in het eerste duel op
Sportpark Roodemolen in Sassenheim. Ter Leede - de club
dankt de naam aan de gestelde voorwaarde uit 1930 toen
men op grondgebied van landgoed Ter Leede ging spelen wil net als in de afgelopen jaren zolang mogelijk meedoen
voor de titel.
De eerste drie punten zijn binnengehaald tegen TOG Rotterdam,
dat na een jaar afwezigheid weer op het hoogste niveau mag
spelen. De onverwachte degradatie werd gevolgd door een
moeizame start in de eerste klasse, maar de eindsprint bracht de
ploeg voorbij Vitesse Delft en Barendrecht. Gevolg van het succes
was toch wel wat aanwas bij de club uit Charlois, en dat niet
alleen bij de eerste selectie.
De debutant staat bekend om zijn technische mogelijkheden en
snelheid, maar ook om het individualisme en gebrek aan overleg.
Tegen Ter Leede was het niet anders. Vanuit de verdediging was
de opbouw wel aardig, maar voorin wisten de aanvallers elkaar
nauwelijks te vinden. Ook de thuisploeg speelde nog niet goed
georganiseerd, hoewel de mogelijkheden daar zeker aanwezig
waren. Bezzai, afkomstig van Haarlem, is een aanwinst op het
middenveld en ook Klokkenmeijer voldeed prima als linksback.
Hij had zijn handen vol aan de beweeglijke Carvalho Rodriguez,
maar die liep zich meestal vast als hij zijn tegenstander
gepasseerd was.

In de eerste helft kregen de bezoekers de beste kansen. Vooral als
Grant op links op snelheid Sleur aftroefde moest de defensie van
de Sassenheimers alle zeilen bijzetten. De Pina profiteerde echter
niet van een foute pass van Corts, terwijl aan de andere kant
Cornelia te traag reageerde en slechts een zwak schot richting
doelman Muskiet produceerde. In het slotkwartier van de eerste
helft kwam Ter Leede enkele keren goed weg. Grant liet bij een
snelle aanval de bal in het zijnet belanden, Koremans kopte in
handen van Waasdorp uit een voorzet van Grant en zag een goed
schot door de doelman gepareerd. De mooiste kans was voor
Carvalho Rodriquez, die de bal kreeg van Koremans na opnieuw
een bliksemactie van Grant. De rechtsbuiten schoot vlak naast.
Fluiten
De amusementswaarde voor het niet-talrijke publiek bestond
vooral hierin, dat beide ploegen elkaar pittig bestreden in de
duels, waardoor Poortenaar vaak moest fluiten. Ook werd er in het
veld veel gepraat. Mark van der Hor gaf als verontschuldigend
commentaar, toen hij Gotschin omver liep: ''Scheids, hij is maar
dertig kilo!''
De tweede helft was zeven minuten oud, toen de tot dat moment
falende Cornelia - ,,je zou hem zo wisselen'' - zijn waarde bewees.
Met enkele goede bewegingen speelde hij zich vrij en krulde de bal
met de linkervoet via de keeper en de paal in het TOGR-doel.
,,Typisch een doelpunt voor Flo'', was het commentaar van de
aanhang van Ter Leede.
Omdat Ter Leede ervoor koos in ieder geval de voorsprong vast te
houden en TOGR minder sprankelend speelde dan in het eerste
gedeelte, veranderde de stand op het scorebord niet. Cornelia
kreeg nog wel twee keer de gelegenheid de score te verhogen,
maar het bleef bij een misser en een knal over het doel. Trainer
De Boon bracht verse aanvalkracht in het veld, maar Garcia
Mendes, Miranda en Mengistu kregen de bal niet langs Waasdorp.
In de blessuretijd mocht de enige echte Sassenheimer van de
selectie, Spaargaren, zijn opwachting maken. Hij maakte in zijn
enige speelminuut de 2-0. Een door Cornelia snel genomen vrije
trap schoof hij tussen de benen van Muskiet door in het doel.

uit AD Sportwereld:
Trainer Theo de Boon houdt demonstratief zijn
mond dicht tijdens de rust

TOGR moet zich schamen
09-09-2006
TOGR

1

Vitesse Delft

2

42.Daniel da Cruz

0-1

45. Danie da Cruz

0-2

90. Robert de Heer

1-2

Door AAD ACHTERBERG

ROTTERDAM
Bij TOGR staan deze week ongetwijfeld enkele

praatsessies
op het programma. Trainer Theo de Boon laakte na
afloop van de ontmoeting tegen medepromovendus
Vitesse Delft (1-2) de instelling van zijn team. Het
gezicht van De Boon stond op onweer.
"Wij speelden dramatisch,’’ oordeelde de
oefenmeester. ,,We begonnen veel te slap. Geen
moment konden we de bal in de ploeg houden. Er
was geen inzet en geen bezieling. ,In de pauze heb ik
bewust niets gezegd. Ik heb demonstratief de vellen
van de flipover verscheurd. Wat ik in de
voorbespreking had aangegeven, werd niet
uitgevoerd. De spelers hebben al mijn aanwijzingen
in de wind geslagen.’’
Vitesse speelde vanuit een gesloten defensie en
gokte op de aanvallende impulsen van spits Rudi
Smit, Michael Righarts en Daniel da Cruz.
De bezoekers gaven weinig ruimte weg en wonnen
bijna alle persoonlijke duels op basis van inzet. De
thuisclub moest het hebben van individuele acties
van Cecius Grant, die evenwel geen doelpunten
opleverden.
De achterhoede van TOGR bleek erg kwetsbaar. De
beweeglijke spits Rudi Smit was een plaag voor de
Rotterdamse verdedigers. Het wachten was dan ook
op een Delftse treffer. Die kwam vlak voor de pauze.
Daniel da Cruz kreeg alle vrijheid om doeltreffend uit
te halen (0-1).
>>"Despelers
hebben de
aanwijzingen
in de wind
geslagen"
TOGR-trainer Theo
de Boon

Geschrokken door de achterstand ging de thuisclub
op jacht naar de gelijkmaker. Christiaan Koremans brak
op rechts door, maar werd neergesabeld door Stefan
Berkhout. Iedereen (ook de Delftse aanhang) was van
mening dat arbiter Van Duijn rood had moeten geven,
maar hij volstond met geel. Zijn commentaar: ,,Er stond
nog een verdediger van Vitesse in de buurt, dus is het
geen doorgebroken speler. Voor de zekerheid heb ik nog
even overlegd met mijn assistent Offers, die vond ook dat
het geen rood was.’’
In plaats van een mogelijke 1-1, verdubbelde Vitesse op
de valreep van de eerste helft de voorsprong. Da Cruz
werd in de diepte aangespeeld en had geen moeite om
Ruben Muskiet te passeren (0-2). De Boon hield zijn mond
tijdens de rust en wisselde niet. Oswaldo de Pina had kort
na de hervatting de spanning kunnen terugbrengen, maar
vrij voor doelman Marco Bergen-Henegouwen kopte hij
over. TOGR was verder niet bij machte om het Vitesse
moeilijk te maken. Er was wel sprake van een overwicht,
maar het scorend vermogen ontbrak opnieuw.
Daarna stapte De Boon (inmiddels wel aan het
coachen) over op een opportunistische strijdwijze. Hij
zette Carlitos Carvalho Rodriguez, Roel van Rixoort en
Michael Miranda in om het tij te keren. Maar ook dat
leverde niets op. TOGR-aanvoerder Winston Faerber wilde
het vuurtje opstoken, maar ging daarin te ver. Hij kreeg
zelfs ruzie met zijn eigen teamgenoten. In de slotfase
veerde het publiek nog even op, toen Bergen-Henegouwen
hands maakte buiten het strafschopgebied. Weer werd aan
rood gedacht, maar ook nu volstond Van Duijn met geel .
Van Duijn: ,,Iedereen denkt dat indien een doelman hands
maakt buiten het strafschopgebied er meteen rood op
moet volgen, dat is niet juist. Alleen indien er sprake is
van een doelrijpe kans, is het rood. En dat was hier niet
het geval.’’
Ver in blessuretijd scoorde Robert de Heer uit een
scrimmage (1-2). Na de aftrap van de bezoekers
veroverde de thuisclub de bal en werd het bijna nog gelijk.
Maar zo’n ontsnapping zou niet verdiend zijn geweest.

TOGR: Muskiet;Mengistu(67.Van Rixoort),Jurgen
Faerber,DeHeer,Sengers;Wnston Faerber,Koremans(67.Carvalho
Rodriguez),Vander Hoor;Garcia Mendes,De Pina,Grant(75.Miranda).
Vitesse D: Bergen-Henegouwen;Carla,Berkhout,Van
Akkeren,Pina;Angelista,Van der Kolk,Van der
Zwan,Smit(89.Geybi),Righarts(80.Jenner)Da Cruz.
Bijzonderheden:Gele kaarten voor Bergen-Henegouwen en Berkhout
(Vitesse D.),De Pina (TOGR)

Vitesse Delft-spits Rudi Smit(9), de grote uitblinker zaterdag,
probeert TOGR-verdediger Nahom Mengistu van de bal te houden. FOTO COR VOS—

uit: AD Sportwereld

TOGR bezweert de crisis

Kwaliteitsarm Excelsior M in sneltreinvaart op
weg naar degradatie
16-09-06

Excelsior M

1

TOGR

4

36. Antonio Garcia Mendes

0-1

57. Kelly Giessen (str.sch.)

1-1

69. Oswaldo de Pina

1-2

89. Oswaldo de Pina

1-3

90. Carlitos Carvalho Rodriguez

1-4

Door MIKOS GOUKA
MAASSLUIS
Het was leedvermaak in optima forma. Luttele
seconden voor het laatste fluitsignaal riep TOGRkeeper Ruben Muskiet tegenstander Nico Ramos
van Excelsior M. Ramos keek en zag een
wuivende en grijnzende doelman. De
doelverdediger vierde op die manier de 1-4 zege
op de Maassluise ploeg. Ramos, vorig seizoen nog
uitkomend voor TOGR, wachtte met gebogen
hoofd tot arbiter Terwijn eindelijk een einde zou
maken aan zijn lijdensweg.

Kelly Giessen, die bij de eerste tegentreffer samen met
teamgenoot Brian Zalmijn te kijk was gezet door Garcia
Mendes, benutte de terecht toegekende strafschop: 1-1.
,,Toen hadden we door moeten zetten,’’ vond Rasens.
,,Dat was de kans om de wedstrijd te laten kantelen.
Maar het gebeurde niet.’’
Want een vlammend afstandschot van Oswaldo de Pina
zette TOGR weer op voorsprong (1-2). Het bleek
voldoende voor de eerste zege van TOGR. Wederom De
Pina en invaller Carlito Carvalho Rodriquez maakten er
in blessuretijd zelfs een gouden middag van voor de
ploeg van oefenmeester Theo de Boon. ,,We speelden
absoluut nog niet zoals ik graag zou zien,’’ bleef De
Boon na afloop realistisch. ,,Maar na de nederlagen
tegen Ter Leede en Vitesse Delft was het belangrijk om
vandaag de winst te pakken. Met 1-4 mogen we zelfs
niet mopperen.’’
Toch wist ook De Boon dat één Rotterdamse zwaluw
nog geen zomer maakt. ,,Als we niet van dit Excelsior
Maassluis hadden gewonnen dan had ik een probleem
gehad. Ze willen niet voetballen, maar geven
desondanks veel kansen weg. Nee, dit is geen
geweldige ploeg...’’

De Maassluizers zijn begonnen aan het zwaarste seizoen
sinds jaren. Het is zaak voor Spork om eenheid te
kweken binnen en buiten de lijnen. Maar binnen de club
is die er vooralsnog niet. Op de officiële website van de
vereniging krijgt Spork nu al heftige kritiek op de
defensieve speelwijze van de Maassluise ploeg. ,,Maar
toen we de laatste minuten nog probeerden een punt te
pakken stonden ze meteen driemaal alleen voor de
TOGR en Excelsior Maassluis bewezen zaterdag nog
keeper,’’ concludeerde Rasens terecht. ,,We hebben
maar eens tot de laagvliegers te behoren in de
geen verdedigers die met veel ruimte in de rug kunnen
hoofdklasse A. Het spel van beide ploegen was te veel
spelen.’’
gebaseerd op toevalligheden, de inzet liet te wensen
Dat de personele problemen bij de Maassluizers groot
over en de slordigheden stapelden zich gedurende de
wedstrijd in sneltreinvaart op. Maar waar TOGR na twee zijn, bleek onder meer uit het feit dat keeperstrainer
Rob Grauwmeijer plaats moest nemen op de
verliespartijen met een ruime zege een crisis wist te
bezweren is Excelsior Maassluis na pas drie wedstrijden reservebank. De oudgediende vervangt de geblesseerde
jonge keepers Tim Teerlink en Jurien Heskes.
inmiddels de wanhoop nabij. Trainer Ben Spork keek
vanaf de staantribune, de Rotterdammer moet nog twee
TOGR kent minder problemen. Al moet ook trainer De
van zijn acht wedstrijden schorsing uitzitten,
Boon deze week aan de bak om alle neuzen de goede
onbewogen toe. Zijn kwaliteitsarme ploeg in de
kant op te krijgen. Antonio Garcia Mendes liet de
hoofdklasse A houden, gaat een loodzwaar karwei
oefenmeester vanuit het veld luid en duidelijk horen het
worden. Die keiharde conclusie wilde assistent trainer
niet eens te zijn met zijn kritiek. Toen de
Richard Rasens na afloop niet bevestigen, maar de
doelpuntenmaker even later werd gewisseld, beende hij
Maaslander erkende wel dat zijn ploeg alle zeilen zal
woedend naar het kleedlokaal. ,,Dat accepteer ik niet,’’
moeten bijzetten. ,,We hebben een smalle selectie en
hebben niet de mogelijkheid om voor andere spelers te sprak De Boon na afloop rustig. ,,Ik ga tijdens de
kiezen,’’ zei hij. ,,We beseffen dat we tijd nodig hebben wedstrijd natuurlijk geen scène maken, maar dit voorval
krijgt nog een staartje. Ook Antonio Garcia Mendes
om te groeien, maar in de hoofdklasse A is er gewoon
moet zich normaal gedragen.’’
niet veel tijd. We zullen snel moeten bijleren.’’
Voor de pauze lukte er nagenoeg niets bij de
Maassluizers. De ploeg hing als los zand aan elkaar, iets
waar het duo Spork en Rasens gezien de leegloop deze
zomer op korte termijn onmogelijk op afgerekend kan
worden. De 0-1 ruststand door Antonio Garcia Mendes
was terecht. Slechts in de eerste fase na de pauze beet
Excelsior M even van zich af. Niels Redert verdiende een
strafschop na een oliedomme overtreding van Robert de
Heer.

Excelsior M:

Robbert van de
Velde; Zalmijn, Tom Visser,
Giessen, Dupon; Ramos, Redert,
Gudde (46 De Bruijn), Robert
Visser (73. Ibrahim); Tavares
Ramos, Stephan van de Velde.

TOGR:

Muskiet; Moonen,
Faerber, De Heer, Sengers; Van der
Hoor, De Pina, Boaventura,
Koremans, Garcia Mendes, (85 Van
Rixoort). Grant (64. Rodriguez)

Niet toevallig peurde TOGR uit zo’n situatie in de
eerste helft zijn enige kans. Het schot van Garcia
Mendes miste echter de kracht om Kramer te
verrassen.
,,We maakten te veel verkeerde keuzes,’’ aldus
Lagendijk. ,,Daardoor leden we te vaak balverlies.’’
uit: Ad/SportDichtbij:

Ex-Heerjansdammer Christiaan Koremans
verzuimt zijn oude club te pijnigen

Berusting na remise bij TOGR
23-09-06
TOGR

0

Heerjansdam 0
Door ROB WEEDA
ROTTERDAM

Illustratief voor de fase waarin zijn elftal zich bevindt,
vindt hij. ,,Er wordt keihard gewerkt. Maar een echt
goed Heerjansdam heb ik tot nu toe nog niet gezien.
Er zijn twee, hooguit drie spelers per wedstrijd in
vorm. Dat is te weinig. Alleen al daarom hadden we
twee van de drie mogelijkheden die we tegen TOGR
kregen, moeten benutten,’’ doelde hij naast de
Muskiet-redding op de inzet van Erik de Kruijk nog op
de kopkans van Ivan Divkovic en op de inzet van
Anouar Hamdi.

Op een gelijk aantal kansen (Garcia Mendes en twee
keer Koremans) mocht ook TOGR bogen. Daarom
Uitgerekend Christiaan Koremans had zijn oude
verloor ook de thuisclub met 0-0. Want wie het lef en
club zaterdag in de slotfase de das om kunnen
de kwaliteiten heeft om Heerjansdam bij balverlies op
doen. Maar de ex-Heerjansdammer knalde de door te jagen en onder druk te zetten, maakt kans op de
doelman Kornell Kramer teruggekaatste bal na een prijs van de dag.
inzet van Antonia Garcia Mendes voor een
nagenoeg verlaten doel hoog over.
TOGR was daartoe zaterdag niet bij machte. Slechts
Mede daardoor en door een geweldige redding in de
zelden profiteerde de ploeg van zijn alom aanwezige
slotfase van TOGR-keeper Ruben Muskiet kreeg de
snelheid, al dient gezegd dat Heerjansdam de ruimte
ontmoeting in de hoofdklasse A tussen de nummers 6 en achter de eigen defensie klein hield.
10 van de ranglijst (terecht) geen winnaar: 0-0.
Spannend was het wel. Voetbaltechnisch was de strijd
,,We gingen voor drie punten, maar in de eerste helft
tussen TOGR en Heerjansdam daarentegen het aankijken kregen we geen greep op het middenveld,’’ lichtte
nauwelijks waard geweest.
Theo de Boon de aanvallende armoede van zijn team
Toch was Cees Lagendijk na afloop niet ontevreden. De
vóór rust toe. ,,In de tweede helft hadden we de zaak
opluchting van de Heerjansdam-trainer was begrijpelijk. kunnen beslissen. Maar die mogelijkheid had
Het gelijke spel betekende alweer het zevende punt uit
Heerjansdam ook. In dat kader kan ik leven met het
vier wedstrijden. En kampioen worden van het
gelijke spel. Mooi was het allemaal niet, maar ons
rechterrijtje, liever nog een plek in de linkerrij, is dit
vierde competitiepunt op weg naar handhaving is
seizoen het doel dat Heerjansdam najaagt.
binnen. Want dat is het doel. Hoe dat gebeurt, doet nu
Lagendijk lijkt het materiaal daarvoor in huis te hebben. even niet ter zake. Binnen is alvast binnen. Het zal nog
Achterin staat zijn elftal redelijk goed. Vanaf het
zwaar genoeg worden. Het verschil tussen eerste
middenveld en voorin ontbreekt het evenwel nog te vaak klasse en hoofdklasse is groot. Het al of niet oppikken
aan dreiging naar het vijandelijke doel. Bryan Pereira zou van het laatste stuk voetbalgogme zal straks mede
wat dat betreft voor de nodige impulsen moeten zorgen. bepalend zijn. In deze fase zijn we op bepaalde
In balbezit onderstreepte de middenvelder dat hij
momenten nog te naïef,’’ aldus TOGR’s trainer.
daarvoor de ideale speler is, bij balverlies daalt zijn
waarde voor het team echter met meer dan vijftig
TOGR: Muskiet; Moonen, Winston
procent.
Faerber, De Heer, Sengers (56 Mengistu);
Fortes Boaventura (46 Jurgen Faerber),
Van der Hor, De Pina; Koremans, Garcia
Mendes (72 Miranda), Grant
Heerjansdam: Kramer; Van Waas,
Divkovic, Lock, Koppelaar; Van der
Linden, Boer, Pereira (66 Richard);
Valentijn, De Kruijk, Hamdi.
Bijzonderheden: geel voor De Pina en
Van der Hor (beiden TOGR)

Christiaan Koremans (l) in duel met oud-ploegmaat Jeroen Koppelaar. FOTO VOS/BIERHUIZEN

uit AD - SportDichbij:
2 oktober 2006
TOGR gaat schlemielig onderuit
TOGR

0

FCLisse 1
90.Michael van der Laan 0-1

Door AAD ACHTERBERG
ROTTERDAM
De druiven waren zuur voor TOGR. In blessuretijd scoorde koploper FC Lisse de winstgevende treffer
(0-1). Lange tijd leek de wedstrijd af te stevenen op een 0-0 uitslag, maar de Rotterdammers lieten
zich in de slotfase foppen. FC Lisse maakte de hoge positie niet waar. TOGR, dat door een aantal
blessures moest improviseren, werkte hard, kwam twee keer in riante positie, maar faalde in de
afwerking.

Tijdens en na afloop liepen de gemoederen hoog op, waardoor de spelers en begeleiding van FC Lisse het veld via
een ongebruikelijke omweg verlieten. TOGR-voorzitter Ad van der Poort was hier niet gelukkig mee: ,,Natuurlijk
ik ben ook teleurgesteld, maar wij moeten ondanks het verlies de tegenstander wel met respect behandelen.’’
TOGR-trainer Theo de Boon moest improviseren omdat de verdedigers Robert de Heer, Michael van Nerum. Frank
Stienstra en Ivo Reemnet niet fit waren. Het niveau van de eerste helft was niet best. TOGR moet het altijd
hebben van snelheid en techniek, dit keer ging men met heel veel strijdlust opportunistisch te werk. Echte
kansen deden zich nauwelijks voor.
Kort na de pauze kwam Christiaan Koremans in riante positie, maar hij strandde op doelman Arjan van Heusden.
Halverwege had Garcia Mendes de score moeten openen, maar weer was Van Heusden de spelbreker. Terwijl
iedereen zich verzoend had moet de gelijke stand scoorde Michael van der Laan met een zondagsschot de
winnende treffer (0-1).
Bij de eerstvolgende tegenaanval werd er in het strafschopgebied door Jelle Korrbee hands gemaakt, maar de
niet sterk leidende arbiter Lindhout wuifde de protesten weg. Boon was na afloop duidelijk: ,,Wij zijn genaaid.
Clubs in de top worden altijd bevoordeeld.’’

TOGR: Muskiet; Moonen, Strang, Jurgen Faerber, Stienstra;
Winston Faerber, Koremans, (76.Grant), Vander Hor;
Garcia Mendes, De Pina; Carvalho Rodriguez.
FCLisse: Van Heusden; Dekker, Korbee, DeGoede, Van Schie;
Zoet (55.Hoei Tan), Duarte, Van der Laan; Veenhof (75. Iliohan);
Vermeulen, Turenhout
Bijzonderheden: Geel was er voor de TOGR spelers
Antonio Garcia Mendes, Carlito Carvalho Rodriguez en Lennie Moonen.
Michael van der Laan van Lisse onderging hetzelde lot.

uit AD/SportDichtbij:

Richard Middelkoop heeft berekend dat hij 27 punten
nodig heeft om SHO in de hoofdklasse te houden. De
Blamage SHO en TOGR
Barendrechtse oefenmeester wilde zaterdag niet
Trainer Theo de Boon: 'Dit is op dit niveau de bevestigen of hij tegen TOGR op drie punten had
gerekend. Maar tegen welke clubs zou hij dan wel op de
allerslechtste wedstrijd ooit'
volle buit rekenen? „Het is er in elk geval weer één en
we zijn de laatste drie wedstrijden ongeslagen
0
SHO
gebleven. Maar ik geef toe dat het heel slecht was,’’
0
TOGR
aldus Middelkoop. Wim Slaa kreeg tijdens de wedstrijd
bijkans nekkrampen van het 'nee' schudden. Het was
Door RENÉ DONS
ontluisterend om te zien dat er bijna geen pass aan
OUD-BEIJERLAND
kwam. SHO schoot alles omhoog en dat komt op
TOGR-trainer Theo de Boon bestempelde de
sportpark Kikkershoek - waar het door de lage
ontmoeting tussen SHO en TOGR in het
beplanting altijd waait - het voetbal niet ten goede. Er
voorbijgaan naar de kleedkamer als ’de slechtste werd dus constant balverlies geleden. TOGR speelde
wedstrijd in de hoofdklasse ooit’. Geert Bakker
iets verzorgder, maar ook die ploeg creëerde nauwelijks
van de thuisclub sloeg even later woedend met de kansen. De mogelijkheden van de Rotterdammers
kleedkamerdeuren en gebruikte termen die niet
ontstonden door persoonlijke fouten in de SHOgeschikt zijn voor publicatie en ook trainer
verdediging, maar Antonio Garcia Mendes profiteerde
Richard Middelkoop onderschreef wat iedereen
niet. Bij SHO was alleen John Powel voor rust
zelf al had geconcludeerd: SHO-TOGR was het
gevaarlijk, maar zijn inzet werd door TOGR-sluitpost
aanzien niet waard en verdiende niet meer dan 0- Ruben Muskiet met gemak gepareerd.
0.
In de tweede helft kwam er iets meer leven in de
Beide ploegen hielden een punt over aan de wedstrijd
wedstrijd, maar ook nu bleef het voetbal van een wel
en dat was ook het enige positieve bericht van deze
zeer bedenkelijk niveau. De ingevallen Celcius Grant
middag op sportpark Kikkershoek. SHO en TOGR bakten zag even na rust zijn schot smoren in de muur van
er helemaal niets van.
SHO-verdedigers en op het laatst kreeg Martijn Hoek
nog een mogelijkheid en verzuimde Yuki Ozawa zijn
Afgaande op deze wedstrijd moeten de twee clubs zich solo met een doelpunt te bekronen. Dit was in
ook ernstig zorgen maken over de verdere
vogelvlucht de wedstrijd SHO-TOGR, die ook nog eens
voetbaltoekomst. De laatste plaats werd weliswaar aan heel sportief verliep. Scheidsrechter Zwaard gaf vijf gele
Excelsior Maassluis overgedaan, dat de uitwedstrijd bij kaarten, maar voor kleinere overtredingen. Mark van
Kozakken Boys verloor, maar SHO en TOGR komen ook der Hor (TOGR) zat daar niet bij, want die gedroeg zich
met vijf punten uit zes wedstrijden in aanmerking voor tegen zijn oude club als een koorknaapje en dat is al
een degradatieplaats of een plek in de nacompetitie.
opmerkelijk genoeg.
Richard Middelkoop en Theo de Boon zijn dus niet
zonder zorgen.
Dat TOGR het moeilijk heeft in de hoofdklasse valt nog
te begrijpen, want de Rotterdammers werden kampioen
in de eerste klasse en het allerhoogste amateurniveau is
dan toch een hele stap. Bovendien groeien ook aan de
Charloisse Lagedijk de bomen niet tot in de hemel. SHO
kampt dit seizoen met dezelfde problemen. In OudBeijerland kon voor dit seizoen niet meer dan 55.000
euro aan spelers worden uitgegeven. Een stuk minder
dan vorig jaar en dat verschil laat zich op het veld
voelen, want de Oud-Beijerlanders hebben veel meer
kwaliteit ingeleverd dan voorzitter Wim Slaa zich zou
wensen.

SHO:Schomaker; Den Uyl, Roelof
(65.Salaz), Andrade, Karal; Vink,
Nobel, Ozawa; Hoek
(64.Ferdinandus), Powel (65. Van
den Ouden), Bakker
TOGR: Muskiet; Moonen, Strang,
Jurgen Faerber, Sengers
(69.Rixoort); Winston Faerber,
Koremans, Van der Hor; Garcia
Mendes, (69. Boaventura), De Pina,
Carvalho Rodriguez (46. Grant).
Bijzonderheden: Scheidsrechter
J.T.M.Zwaard uit Maasland gaf gele
kaarten aan de SHO'ers Andrade,
Roelof en Karal en aan Moonen en
Rixoort van TOGR.

Glenn den Uyl springt hoger dan Carlitos Carvalho Rodriguez; foto Rein Geleijnse

uit AD/SportDichtbij:

Een foutieve spelhervatting van doelman Ruben
Muskiet, een dekkingsfout en een aantal gemiste
kansen lagen aan de (vierde) nederlaag ten grondslag.
Door ROB WEEDA
Arbiter Cruz Torres, bepaald niet TOGR-gezind,
ROTTERDAM
dompelde de ploeg nog verder in rouw.
Absoluut niet in de geest van de wedstrijd trakteerde
TOGR
0
de leidsman Oswaldo de Pina, Winston Faerber en Mark
Noordwijk
2
van der Hor op geel. Jurgen Faerber kreeg rood, terwijl
17. Bram Meurs
oefenmeester Theo de Boon zonder kaart tot achter de
0-1
afrastering werd verbannen. Faerber omdat hij
33. Joost Leonard
0-2
tegenstander Joost Leonard met een elleboogstoot zou
hebben geveld, De Boon omdat hij volgens het
TOGR-uit staat bij menig tegenstander te boek als formulier beledigende taal gebruikte. De Boon: ,,Ik
pittig. Maar tot nog toe valt die klus aan de Charloisse wilde de scheids iets vragen, maar ik wist zijn naam
Lagedijk alleszins mee. Slechts Heerjansdam leverde op niet. Toen riep ik: hé kale. Excuses, maar in het vuur
sportcomplex De Lage Weide twee punten in. Na Vitesse van het spel roepen we allemaal wel eens wat.’’
Delft en FC Lisse verdween zaterdag ook Noordwijk met Bijzonderheden: geel voor De Pina, Winston Faerber en Van der Hor
(allen TOGR). Rood voor Jurgen Faerber. Oefenmeester Theo de Boon
de volle winst huiswaarts: 0-2.
(beiden TOGR) werd tot achter de afrastering verbannen.
Ondanks het rijke bezit aan een groot aantal spelers met
TOGR: Muskiet; Mengistu, Jurgen Faerber, Moonen, Stienstra; Winston
snelheid en techniek gaat goed voetballen TOGR nog
Faerber (67. Miranda), Van der Hor, De Pina (45. Van Rixoort); Carvalho
steeds niet gemakkelijk af. Soms is er pech, maar
Rofriguez (63. Sengers), Garcia Mendes, Grant.
afwisselend vieren toch defensief gepruts en vooral
aanvallende onmacht hoogtij. Tegen Noordwijk vond de Noordwijk: Spaan; Van der Niet, Bos, Scholten, Krolis; Van Wordragen,
Meurs, Pitti; Van der Lijcke, Leonard, Fong Tin Joen.
ploeg hierin een combinatie.

Verliezend TOGR ziet Faerber en De
Boon van veld gestuurd

Winston Faerber (l) duelleert met Leo Koswal FOTO HANS ROEST

28-10-2006 uit Ad-SportDichtbij
TOGR laat kampioenskandidaat Kozakken Boys
ontsnappen

Een inworp van Rudy Aerts belandde voor de voeten
van Jean_Philip Becht, die TOGR-doelman Ruben
Muskiet het nakijken gaf (1-0). De Rotterdammers
gingen op jacht naar de gelijkmaker, maar hadden
Kozakken Boys 2
pech. Zowel de inzet van Celcius Grant als die van
TOGR
0
Antonio Garcia Mendes werd van de doellijn gehaald.
Kort voor de pauze was het weer de beurt aan de
thuisclub, maar keeper Muskiet hield zijn team op de
17. Jean-Philip Becht 1-0
64. Thijs Houwing
2-0
been.
Na de pauze zakte Kozakken Boys ver weg en zocht
AAD ACHTERBERG
het zijn heil in opportunistisch spel. TOGR
WERKENDAM
domineerde, maar het doelpunt viel aan de andere
kant. Na een afgeslagen Rotterdamse aanval ging
Met rechtvaardigheid had het niets te maken. Dat
Koswal er als een speer vandoor, waarna hij de bal
vonden zelfs de meest chauvinistische Kozakken Boyspanklaar legde voor Thijs Houwing, die de voorsprong
fans van de 2-0 winst van hun club op hekkensluiter
verdubbelde. In blessuretijd liepen de gemoederen
TOGR.
hoog op. TOGR-linksback Stevey Sengers pleegde een
Theo de Boon kon na afloop wel janken. Ontredderd
aanslag op de enkels van Koswal. Massaal gingen de
stond de trainer van de Rotterdammers na afloop de
spelers van Kozakken Boys verhaal halen bij de dader.
pers te woord, zich hardop afvragend wat zijn team
Voor het oog van de arbiter vielen rake klappen. Nadat
méér had moeten doen om titelkandidaat Kozakken Boys de gemoederen waren gesust, trok Vos geel voor
te verslaan. Behalve 'doelpunten maken' viel er op die
Sengers waar rood op zijn plaats was geweest en
vraag geen zinnig antwoord te geven. "Scoren was in
verdween ook de naam van Garcia Mendes
deze wedstrijd ons grootste probleem. Voor de 1-0
(aanmerkingen op de leiding) tot diens eigen verbazing
achterstand misten wij twee dotten van kansen. Over
in het boekje. "Ik heb als aanvoerder geprobeerd om
het spel en de inzet ben ik tevreden. Dat zie ik als een
de boel te sussen en de scheidsrechter gezegd dat hij
pluspunt en zeker ook voor de toekomst," aldus De
eerder had moeten affluiten," aldus Garcia Mendes.
Boon.
"Echt belachelijk deze gele kaart. Spelers van de
De beschuldigende vinger ging uit naar arbiter Vos, die
thuisclub die hun vuisten gebruikten, gingen vrijuit."
door de oefenmeester werd verdacht van partijdigheid.
Vos floot in de tweede helft inderdaad bij twijfelgevallen Kozakken Boys: Duindam; Baas, Thijm, Hol, Den Braber;
altijd in het voordeel van de thuisclub, maar dat had
Scheinmann, Aerts (90. De Jong), Becht (76.Samba); Koswal. Houwing,
Pruissen (70.Van der Meijden)
geen directe invloed op het resultaat.
TOGR: Muskiet; Moonen (74.Mengistu), Winston Faerber, Jurgen
Het vrijwel complete TOGR begon voortvarend. Celcius
Faerber, Sengers; Van der Hor, Christiaan Koremans (79.Carvalho
Grant en Christiaan Koremans faalden in kansrijke
Rodriguez), Boaventura (70. Remco Koremans); Garcia Mendes, Van
Rixoort, Grant.
positie. Daarna nam Kozakken Bos het initiatief over en
kwam de ploeg op voorsprong.

TOGR-spits Antonio Garcia Mendes wordt in de rug gelopen door Sander Klapwijk.
FOTO MICHEL BIERENHUIZEN/COR VOS

18 november 2006

10 december 2006

AD 18-12-2006

januari 2007
TOGR op trainingskamp in Portugal - Algarve

Doelman Ruben Muskiet viert de 0-1

Vitesse Delft - TOGR

AD SportDichtbij 30 april 2007
DOTO middenvelder Dave van der Meer ruimt de bal met een sliding op voordat Christiaan Koremans gevaarlijk kan worden.

FOTO COR VOS/MICHEL BIERHUIZEN

Robert de Heer scoort de winnende goal: 1-2

Uit Voetbal Rotterdam:

>>> Hitchcock afsluiting van seizoen

14 me1 2007
De beste schrijver van thrillerfilms en –boeken
had het niet kunnen verbeteren.
Zelf winnen bij de kampioen en de
concurrenten punten zien verspelen.
Uiteindelijk dan op de 10e plaats eindigen in
een knotsgek seizoen.
Het is al vaak gezegd, maar in de winterstop
waren we al door vriend en vijand
gebrandmerkt als de eerste degradant in de
hoofdklasse.
Maar toen kwam de vechtlust boven.
De spelersgroep ging elke keer weer voor
100% gemotiveerd het veld op en de
resultaten kwamen.

Complimenten aan de hele spelersgroep voor
de uitstekende instelling om iedereen te laten
zien, dat ze niet afgeschreven waren. Ook de
jongens die ons aan het einde van het seizoen
gaan verlaten verdienen een enorme pluim
voor hun altijd positieve opstelling bij
trainingen en wedstrijden.
De vaste supportersschare en de groep
vrijwilligers, waarvan er afgelopen zaterdag
een groot deel in de kantine ons eerste met
applaus begroette willen we bedanken voor hun
steun aan de ploeg, in mindere en in betere
tijden.

Jammer dat ons tweede het in de eerste klasse
niet heeft kunnen redden, laten we hopen dat
Na de winterstop zijn er 23 punten
zij in het nieuwe seizoen kans zien om het
binnengesleept en ontstond er een nog
verloren terrein weer goed te kunnen maken.
sterkere band tussen technische staf en
Het seizoen zit er bijna op, rest nog de
spelersgroep dan er al was.
afsluitingsavond op 26 mei a.s. waarover hier
De acceptatie was groot, spelers die niet in de
onder meer informatie wordt gegeven.
basis begonnen waren teleurgesteld, maar zeer
Iedereen willen wij nogmaals bedanken voor
gemotiveerd als ze aan de bak moesten.
hun inzet op welk gebied dan ook, alvast een
goede vakantie toewensen en graag weer tot
De complimenten voor de technische en
volgend seizoen.
medische staf voor de inzet die er geweest is
om met de groep hiernaartoe te groeien.
Het Bestuur

