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 uit AD/SportDichtbij 

zaterdag 24 november 2007 
 
Door FOLKERT VAN DER KROL 
  
ROTTERDAM - TOGR beweegt zich de laatste wedstrijden als 
aangeschoten wild over de voetbalvelden in de hoofdklasse A. Na twee 
zware nederlagen op rij tegen Quick Boys (6-1) en Barendrecht (5-1) is 
de vraag of de Rotterdammers de stunt van vorig seizoen - handhaving 
na een ongelooflijke inhaalrace - kunnen herhalen.  
Het lijkt voor TOGR om moedeloos van te worden. Nu al gaapt er een 
kloof van zeven punten tussen de hekkensluiter en SHO, dat voorlaatste 
staat. Opnieuw is de ploeg van trainer Theo de Boon veroordeeld tot een 
inhaalrace. Maar is TOGR daartoe in staat. Drie indirect betrokkenen die 
de Rotterdammers op de voet volgen, geven hun mening. 
 
Louis van Kleef (ex-speler, die dit seizoen de deur werd gewezen): ,,Ik 
volg het nog wel, spreek nog steeds mensen van TOGR. Nee, de ploeg 
gaat het dit keer niet redden. Er wordt steeds gedacht dat het wel goed 
komt, maar dat komt het niet. Het kunstje van vorig seizoen opnieuw 
flikken is onmogelijk. TOGR kan zich alleen handhaven als alle spelers 
op hun top zijn. Maar de vorm ontbreekt, een aantal spelers zit zelfs 
onder zijn niveau. Dan wordt het heel lastig. Misschien moeten de 
bepalende spelers meer vertrouwen worden gegeven zodat ze de kar 
kunnen trekken. Als TOGR van Barendrecht had gewonnen, had ik ze 
nog wel een kans gegeven. Maar in plaats daarvan verloren ze van een 
directe concurrent.’’ 
Arie Hoogstad (86), oud-eerste elftalspeler, oud-voorzitter, al 75 jaar lid 
van TOGR en bij thuiswedstrijden nog steeds een vaste bezoeker van de 
club: ,,Over het spel ben ik niet eens zo ontevreden. De eerste wedstrijd 
van het seizoen tegen Noordwijk (2-2, red.) vond ik de ploeg zelfs 
fantastisch goed spelen. Dat was ook het beste duel tot nog toe. 
 

  

 TOGR heeft alleen te maken gehad met veel blessures, en dat 
kan deze selectie niet opvangen. Bovendien mist het elftal lengte 
in de voorhoede. Tegen tegenstanders die de lange bal spelen, 
heeft TOGR het moeilijk. Verder heeft TOGR met aanvaller Celsius 
Grant (nu Noordwijk, red.) een belangrijke speler verloren. Hij was 
een gangmaker. De voorhoede die er nu staat, valt me tegen. 
Antonio Garcia Mendes bijvoorbeeld, is minder goed dan vroeger. 
En die Braziliaan (Cardoso da Silva, red.) valt me eigenlijk ook 
tegen. Hij wil via TOGR naar het betaald voetbal, maar dan moet 
hij meer laten zien. Toch ben ik nog niet pessimistisch. Als TOGR 
tegen voetballende ploegen moeten, gaat het wel goed. Ik zit te 
wachten op de ommekeer.’’ 
 
Ton van Mastrigt, al jaren hoofdscout bij TOGR: ,,Ik heb zelf een 
groen-wit hart, maar denk dat het over is als we van SHO en 
Excelsior M verliezen. De defensie presteert dit seizoen 
dramatisch. Ondanks dat Ruben Muskiet fantastisch staat te 
keepen, hebben we de meest gepasseerde defensie. Ze kleunen 
er niet vol in. Daarnaast heeft TOGR te weinig winnaars en 
ontbeert de ploeg een natuurlijke leider. Vorig seizoen hadden we 
met Winston Faerber wel zo iemand in de gelederen. Osvaldo de 
Pina is belangrijk voor TOGR en zou die rol kunnen vervullen, 
maar hij heeft momenteel de handen vol aan zichzelf. Raymond 
Roos is een jongen met veel ervaring, maar ook hij slaagt er niet in 
de kar te trekken. Achteraf gezien moet ik toegeven dat we 
verkeerd hebben ‘ingekocht’. TOGR is door de blessure van 
Carlitos Carvalho Rodrigues en het vertrek van Celsius Grant te 
voorspelbaar geworden. En toch heb ik het rare voorgevoel dat we 
vandaag tegen FC Lisse weleens kunnen gaan stunten...” 
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 Katwijk - TOGR 1-1  

TOGR voor de vijfde maal op rij ongeslagen 

In tegenstelling tot TOGR kent Katwijk de laatste wedstrijden een moeilijke periode in de competitie. 

Waar TOGR zeer verdienstelijk 10 punten uit de laatste 4 wedstrijden verzamelde, sprokkelde 

Katwijk slechts 1 punt uit dezelfde reeks. Vaste waarden Ruben, Osvaldo en Onno zijn weer terug 

beschikbaar in de basis, wat ten koste gaat van Mark, Geovanni en Wagner die in de laatste 
wedstrijd tegen DOTO aan de aftrap stonden.  

In de eerste minuut lijkt TOGR gelijk aan te tonen de ploeg in vorm te zijn als Tony aan de linkerkant 

wordt gelanceerd en richting het doel kan oprukken. In zijn ijver probeert hij de bal voor te geven, 
maar de voorzet mist de juiste scherpte en wellicht was een schot een betere optie geweest. Deze 

start van de wedstrijd lijkt een mooie middag te voorspellen, maar gaandeweg de eerste helft blijkt 

deze actie tot een van de weinige echte hoogtepunten voor beide doelen te zijn. Katwijk grossiert in 

slordige passes en is niet staat het spel te maken. TOGR aan de andere kant heeft een voetballend 

overwicht zonder dat het echt iets bij het vijandelijke doel kan afdwingen. In de 25ste minuut komt 

TOGR toch op een, gezien het veldspel, verdiende maar ook fortuinlijke voorsprong. Een strakke 

voorzet van Tony wordt door keeper Nederhand niet sterk behandeld. Via de handen van de doelman 

belandt de bal op het hoofd van oud (Capelle) ploeggenoot Onno, wiens kopbal met een lob onder de 

lat in het doel verdwijnt voor de 0 -1 voor TOGR. In de minuten na dit tegendoelpunt gaat Katwijk 

feller naar voren spelen en deze fase levert voor het eerst een paar moeilijke situaties op voor het 

doel van Ruben. Dit ebt snel weer weg en de rust lijkt zonder problemen met een 0-1 voorsprong 

bereikt te worden. Een in blessuretijd ietwat makkelijk weggegeven vrije trap op 20 meter van het 

TOGR-doel, doet dit echter teniet. Met de allerlaatste actie van de eerste helft weet Marcel Vondeling 
vanuit de vrije trap Ruben te passeren voor de 1-1 ruststand. 

Katwijk keert duidelijk gesterkt door de morele oppepper van de gelijkmaker in de laatste seconde 

van de eerste helft terug uit de kleedkamer. Vanaf het eerste moment weet het ineens wel TOGR 

onder druk te zetten. Vooral het middenveld van de Groen-Witten lijkt meer en meer moeite te 

hebben om gelijke tred te houden met de thuisploeg. De rollen zijn omgedraaid, Katwijk heeft nu het 

beste van het spel, maar weet, net zozeer als TOGR in de eerste helft, geen echte doelkansen te 

creëren. Sporadisch weet TOGR zich op vijandelijke helft te roeren, Christiaan verschaft zich een 

mogelijkheid als hij naar de eerste paal trekt en zijn hoofd achter een voorzet van Tony kan krijgen. 

De inzet is een prooi voor Nederhand, terwijl in het latere verloop gehaaste schoten van Tony en 

Raymond zuiverheid missen. Aan de overzijde ontstaan er gedurende de tweede helft wel meerdere 

hachelijke situaties voor het doel van Ruben. De Katwijkers proberen de ballen veelal in te brengen 

op Arie Jonker, maar de lange sleurende spits zit deze middag in de tang bij Robert en kan niet voor 

direct gevaar zorgen. Wel blijven de veelvuldige inzetten een aantal maal gevaarlijk liggen in het 
doelgebied, maar keer op keer weet de verdediging het gevaar af te wenden. Naar mate de wedstrijd 

naar het eind loopt wordt het gelijkspel gekoesterd, vooral met de toenemende druk van de 

thuisploeg in de slotfase. En hoewel TOGR, na 3 wissels en een blessure van de ingevallen Ibrahim, 

in de laatste minuten nog met 10 man verder moet, wordt het verdiende gelijkspel over de 
eindstreep getrokken.  

Voor de vijfde maal op rij is TOGR ongeslagen in de competitie. Het punt is mooi, maar het betekent 

ook, met overwinningen van directe concurrenten Excelsior M. en SHO, dat de staartploegen weer 

dichter bij elkaar kruipen. Volgende week volgt de confrontatie aan de Charloisse Lagedijk met 

ASWH, dat op eigen veld 1-1 gelijkspeelde tegen regerend kampioen Rijnsburgse Boys. Voor TOGR 
weer een “finale” om niet weer achter te raken in de overtuigend ingezette race voor lijfsbehoud.   

Opstelling van TOGR deze middag: 

Ruben Muskiet, Michael van Nerum, Osvaldo de Pina, Robert de Heer, Jeroen Koppelaar, Carlos Lopes, Raymond Roos, Wessel de 

Jager (67. Ibrahim Marbah), Onno Doeland (90. Marphe Redjosetiko), Christiaan Koremans (76. Wagner da Silva Cardoso), Antonio 
Garcia Mendes. 
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Hoofdsponsors 

Vol trots kan ik u namens de sponsorcommissie en met goedkeuring van het 

bestuur mededelen dat de contracten met twee van onze hoofdsponsors de 

afgelopen weken met 2 seizoenen zijn verlengd. 

Hamburg Verhuur zal de komende twee seizoenen wederom op de voorzijde van 

het shirt van het eerste elftal vermeld staan. Dit wordt (in de periode april t/m 

september) afgewisseld met ‘Strand aan de Maas’, de uitgaanslocatie in de 

zomermaanden in Rotterdam.  

Met Leo Ringelberg is overeengekomen, dat de naam Ringelberg.nl, welke zich 

ook gaat richten op de consument met o.a. dagtrips op de achterzijde van het 

shirt vermeld zal gaan worden en ook op de presentatiepakken van het eerste 

elftal en op een broekspijp. Daarnaast zal ook de voorzijde van het shirt van het 

tweede elftal voorzien worden van de naam Ringelberg.nl.  

Tevens kunnen we met trots melden dat ook Friesland Foods, met haar 

sportdrank Extran het contract heeft opengebroken en verlengd met twee extra 

jaren tot 2011.  

Neem daarnaast het feit dat enige tijd terug al het kledingcontract met Erima in 

samenwerking met sportshop Chabot voor enkele jaren werd verlengd en we 

kunnen dus vooruitkijken naar een mooie samenwerking met bovengenoemde 

bedrijven. 

In het nieuwe seizoen zullen de bovenstaande bedrijven zich keurig aan u 

voorstellen, zodat u weet op welk terrein zij zich bezig houden. 

Kent u een bedrijf dat mogelijk iets voor TOGR wil betekenen, schroomt u dan 

niet iemand van de sponsorcommissie aan te spreken. Wij gaan graag met veel 

enthousiasme er op af. Zo maken we samen TOGR tot een sterke en bloeiende 
vereniging, ook op sponsorgebied. 

Harry Schaap (voorzitter sponsorcommissie)  
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TOGR VERLIEST TEGEN DE AANSTAANDE 
KAMPIOEN EN DEGRADEERT. 

Afgelopen zaterdag, 19 april, streed TOGR 

voor zijn allerlaatste strohalm om nog 

uitzicht te houden op een p/d-duel. 

Onderweg naar Lisse zie je de fleurige 

bloembollenvelden links en rechts van de 

provinciale weg. Een fleurig gezicht en zou 
TOGR vanmiddag dan ook op de gezichten 

van die niet grote maar hondstrouwe 

supportersschare een fleurige grijns 

kunnen opwekken om een verrassend 

resultaat in Lisse weg te halen.  

TOGR begon de wedstrijd tegen de koploper met de 

volgende opstelling: 

Mark Smeding, Boudy 

Hoogendoorn, Carlos Lopes, 

Jeffrey de Koning, Jeroen 

Koppelaar, Marphe Redjosetiko, 

Oswaldo de Pina, Wagner da 

Silva Cardoso, Christiaan 

Koremans, Onno Doeland en 

Antonio Garcia Mendes. 

Tegen de koploper ging TOGR op een slecht en 

winderig veld zonder schroom van start. In de 7e 

minuut is de eerste kans voor Wagner, maar zijn 

afstandschot wordt gered door de zekere en goede 

keeper Arjan van Heusden. Ook in de 9e minuut is 

TOGR dicht bij de openingsgoal als Christiaan 

doorbreekt, maar op het laatste moment kan een 

Lisser verdediger er een corner van maken. In de 20e 
minuut is Lisse echt gevaarlijk als de lange spits 

Glynor Plet over kopt vanuit kansrijke positie. Het 

spel gaat op en neer, maar TOGR doet in deze fase 

zeker niet onder voor de koploper en het verschil op 

de ranglijst is zeker niet zichtbaar, al moet Jeroen op 

de doellijn redden na een scrimmage voor de goal. De 

eerste helft kan beschreven worden als een goede 

helft van TOGR met  veel kansen en waarbij zeker 

niet ondergedaan werd voor de koploper. De 

verdediging van Lisse had zijn handen vol aan het 

beweeglijk aanvalsspel van TOGR en Sezer Aksoy 

kwam ook goed weg toen hij een pittige overtreding 
maakte op Christiaan,  

  

     

maar de scheidsrechter verzuimde de tweede gele 

kaart aan deze verdediger te geven. Zo spelend als 

pas geleden tegen Quick Boys en nu dus de eerste 

helft tegen Lisse is het erg treurig om volgend jaar 

een klasse lager te moeten spelen (zoals later na het 

bekend worden van de uitslagen een voldongen feit 

zou zijn). Maar juist tegen de ploegen waar de 

punten van gepakt moesten worden werd te vaak 

niet het juiste resultaat behaald. 

De tweede helft  is net bezig als bij een scrimmage 

de spits van Lisse, Glynor Plet de 1-0 op het 

scorebord zet. Het goede spel van TOGR is wat 

minder en er wordt slordiger gespeeld dan in de 

eerste helft. Toch krijgen we in de 51e minuut na 

een goede bal van Marphe op Toni en diens voorzet 

op Onno een goede kans, maar helaas kopt 

laatstgenoemde de bal over. De scheidsrechter fluit 

warriger en vaker in ons nadeel en TOGR vergeet bij 

vlagen het voetbal te tonen wat de eerste helft Lisse 

in verlegenheid bracht. Trainer De Boon wisselt dan 

Wagner voor Remco Koremans. Ook Lisse wisselt en 

invaller Nieuwlaat kopt van dichtbij in, maar Mark 

redt uitstekend. In de 74e minuut redt Mark 

wederom goed als Michael van der Heijden 

doorbreekt, dan in de 75e minuut moet TOGR na een 

goede actie over de vleugel gelijk maken, maar 

Remco faalt hopeloos voor het doel. Direct daarna 

toont Lisse het verschil tussen TOGR en een 

topploeg door wel direct de kans af te maken en het 

scorebord op 2-0 te zetten. Doelpuntenmaker Rik 

Vermeulen. Lisse krijgt meer kansen, waarbij onder 

andere Marvin Nieuwlaat een keer de kruising en 

een keer de lat raakt en Mark nog enkele keren 

redding moet brengen. Wel mist TOGR via Onno in 
de 82e minuut een prima kans op de 2-1. Rest nog 

te melden dat ook Nicky Wijsman is ingevallen voor 

Christiaan Koremans en dat Marphe en Oswaldo een 

gele kaart ontvingen van scheidsrechter Beltman. 

Als deze scheidsrechter voor het einde fluit en later 

de einduitslagen bekend zijn, is de berusting aldaar. 

Nogmaals dit elftal degradeerde niet op basis van 

hun spel tegen Quick Boys en Lisse, maar tegen 

ploegen waar juist wel punten tegen gepakt zouden 

moeten worden. Nu rest ons nog 3 wedstrijden, deze 

moeten vrijuit gespeeld worden en met een beleving 

als tegen de topclubs. Geef trainer Theo de Boon en 

de trouwe supporters een waardig afscheid van de 

hoofdklasse om volgend seizoen direct terug te 

keren met een kampioenschap. 
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TOGR - Barendrecht 0 - 3  

   

Het lot van degradatie was afgelopen week 

bezegeld. In de wedstrijd bij FC Lisse waar 

nauwelijks werd ondergedaan voor de koploper had 

TOGR met goed voetbal laten zien dat het verschil 

met de top niet groot hoeft te zijn. Deze middag een 

andere wedstrijd. Na een stormachtig begin waar 

het grote manco van dit seizoen weer eens pijnlijk 

duidelijk werd gemaakt, als de Groen-Witten een 

handvol goede mogelijkheden onbenut laat, neemt 

Barendrecht de wedstrijd na 14 minuten in handen. 

Uit de eerste de beste mogelijkheid, mede geholpen 

door een kleine onoplettendheid achterin, scoort 

John de Ronde beheerst de 0-1. Een berusting in het 

hernieuwde lot maakt zich hierna meester van de 

thuisploeg. De bezoekers aan de andere kant 

hebben de voor hen zo belangrijke voorsprong 
genomen en vinden het prima zolang dit verschil 

gehandhaafd blijft. Dit resulteert in een matte pot 

voetbal waarbij de toeschouwers meer van het 

schitterende weer genieten dan van het geboden 

veldspel. Twee minuten na rust deelt Barendrecht 

de genadeklap toe. Ramon Barendregt weet handig 

buitenspel te omzeilen en kan alleen op Mark 

afstevenen.  

De spits omspeelt koelbloedig de TOGR-goalie en 

tekent de 0-2 aan. TOGR stelt daar aanvallend 

weinig tegenover, terwijl Barendrecht zelfs nog een 
derde doelpunt maakt in bijna even zoveel kansen. 

Met een zeer sterke individuele actie zorgt 

aanvaller Elwin Spoel halverwege de tweede helft 

voor de 0-3. Met de inbreng van Wessel en Nick, 

die samen met “man of the match” Jeffrey de 

Koning, toch kunnen terugkijken op een geslaagd 

debuut in de wedstrijden waarin zij een kans 

hebben gekregen, wordt geprobeerd de aanval nog 

een impuls te geven. Het mag niet meer baten in 

het restant, Barendrecht keert huiswaarts met een 

gekoesterde overwinning die hen vrijwel verzekert 

van nog een jaar hoofdklasse. TOGR zakt door de 

overwinning van SHO naar de laatste positie op de 
ranglijst. Nog twee wedstrijden waaronder de 

laatste wedstrijd tegen SHO om dit ongedaan te 
maken en het seizoen waardig af te sluiten.  

   

Opstelling TOGR:  

Mark Smeding, Boudy Hoogendoorn (58. Wessel de Jager) , Michael 
van Nerum (78. Nick Wijsman), Jeffrey de Koning, Jeroen Koppelaar, 

Carlos Lopes, Wagner Da Silva Cardoso, Marphe Redjosetiko, Onno 
Doeland, Antonio Garcia Mendes, Christiaan Koremans. 
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 Uit de weekbrief: 

TOGR doet haar sportieve plicht en 

wint in Maassluis 

Zaterdag 3 mei jl. speelde TOGR haar laatste 
uitwedstrijd in de huidige hoofdklasse A. Een 
wedstrijd voor de eer voor TOGR en voor Excelsior 
Maassluis een belangrijke pot, daar zij samen met 
Ter Leede in een felle strijd verwikkeld zijn om de 
plaats voor een p/d duel te ontlopen.  

Daar trainer Theo de Boon de meeste spelers nog 
speeltijd wil geven, was de opstelling ditmaal ietwat 
anders en werd er als volgt gestart:  

Mark Smeding, Brian Strang, Carlos Lopes, Jeffrey 
de Koning, Jeroen Koppelaar, Marphe Redjosetiko, 
Nick Wijsman, Stevey Sengers, Wagner da Silva 
Cardoso, Onno Doeland en Antonio Garcia Mendes.  

   

TOGR kwam goed uit de startblokken en speelde 
een goede eerste helft. Met kansen voor Wagner 
(zeer goed spelend) na een pass van Toni, een bal 
van Onno over en Boudy (ingevallen voor de 
geblesseerde Brian Strang) voor open doel deed 
TOGR totaal niet onder voor een Excelsior M. wat 
voor haar laatste kansen vocht, hetgeen echter in de 
wedstrijd niet was te zien. Wel was Rudy Witvoet 
voor Excelsior M. dichtbij een doelpunt toen hij 
alleen voor het doel volkomen naast schoot. Toch 
ging Excelsior rusten met een 1-0 voorsprong, daar 
Royama Ibrahim in blessuretijd alsnog een bal wel 
goed inschoot na een knappe actie. Rest te 
vermelden dat in de eerste helft Wagner en Antonio 
een gele kaart kregen van de matig leidende 
scheidsrechter Looije.  

   

   

In de tweede helft zette TOGR de lijn van goed voetbal 
voort en na een knappe pass van Wagner kon Toni 
doorbreken en alleen maar op onreglementaire wijze 
worden gestopt binnen de zestien meter. Scheidsrechter 
Looije wees terecht naar de stip en Marphe nam de taak 
op zich en benutte de strafschop beheerst. De 1-1 kon op 
het scorebord en nu TOGR met ‘Strand aan de Maas’ op 
het shirt loopt, werd even uitgebreid na het doelpunt in de 
zon gelegen om het doelpunt te vieren.  

Bij TOGR kwam Wessel in het veld voor Nicky en in de 
65e minuut zet de sterk spelende Marphe de bal voor, 
alwaar de wederom zeer solide verdedigende Jeffrey nu 
in aanvallende zin de bal voor kopte en Onno de 1-2 op 
het scorebord liet verschijnen. Wederom de ‘zon-act’ voor 
‘Strand aan de Maas’. In deze fase lijkt Excelsior wat 
sterker te worden, maar zonder echte kansen te 
scheppen. In de 75e minuut beslist TOGR echter de 
wedstrijd en na een knappe actie van Toni maakt Onno 
zijn tweede van de middag, waarna op het zonovergoten 
sportcomplex van Maassluis wederom de ‘zon-act’ 
opgevoerd kan worden. Boudy pakt nog een gele kaart en 
ook Wagner ontvangt een gele kaart, hetgeen zijn tweede 
betekende, daar hij in de 1e helft ook al een kaart had 
ontvangen. Met nog een kans voor de ingevallen 
Christiaan, die mogelijk de bal beter  breed had kunnen 
leggen speelt TOGR de wedstrijd uit en wint zeer 
verdiend met 1-3.  

Volgende week de laatste wedstrijd thuis tegen het ook 
gedegradeerde SHO. Nog eenmaal de mouwen 
opstropen en zorgen dat we niet op die nare allerlaatste 
plaats eindigen en ook om met een toch nog redelijk 
opgeheven hoofd (tijdelijk) afscheid te nemen van de 
hoofdklasse en trainer Theo de Boon na drie jaar met een 
overwinning bij TOGR te laten eindigen. 
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Onno scoort de 1-2  
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TOGR - SHO 1 - 4  

Onder schitterende "Strand aan de Maas" 
weersomstandigheden werd de laatste wedstrijd van 
het seizoen gespeeld tegen SHO uit Oud-Beijerland. 
Het duel tussen beide degradanten uit de 
hoofdklasse A was er louter een om te bepalen wie 
de laatste plaats in de eindrangschikking zou 
innemen. In de rust leek er wat dit betreft letterlijk en 
figuurlijk geen wolkje aan lucht voor TOGR. De 
thuisploeg had tot dan toe soeverein het spel 
beheerst en was via een bekeken afstandschot van 
Marphe op een dik verdiende 1-0 gekomen. De 
tweede helft gaf een heel ander beeld te zien. 
TOGR had niets meer in te brengen tegen een SHO 
dat na de 1-1, ingekopt bij een hoekschop door de 
geheel vrijstaande Erwin de Geus, het spel 
domineerde en rustig maar gestaag uitliep naar een 
verdiende 1-4 door treffers van Geert Bakker, Adrew 
Dias D'Ullois en Martijn Hoek. En zo eindigde dit 
seizoen met een voor deze competitie typerende 
wedstrijd, waarbij TOGR haar twee verschillende 
gezichten liet zien. Er wordt na twee seizoenen weer 
afscheid genomen van het allerhoogste 
amateurvoetbalniveau.  

Volgend seizoen zal in de eerste klasse, met de 
tegenstander van huidige middag als één van de 
voornaamste concurrenten, geprobeerd worden 
dit verloren terrein weer goed te maken. Want 
sinds TOGR zes jaar geleden voor het eerst in 
het voetbalwalhalla belandde en daar tot nu toe 
5 seizoenen lang van mocht genieten, heeft dit 
gezorgd dat TOGR met de tot haar beschikbare 
middelen zal streven daar weer terug te keren. 
Op zaterdag 31 mei volgt een seizoensafsluiting, 
waarbij op feestelijke wijze afscheid zal worden 
genomen van Theo, Milko, spelers en aanhang 
die na dit seizoen TOGR zullen verlaten. Want 
ondanks degradatie en het soms, zoals dat bij 
elke vereniging in dergelijke ranglijstpositie het 
geval is, bestaan van meningsverschillen zijn het 
toch de geweldige gezamenlijke belevingen van 
de afgelopen jaren die gekoesterd en 
gewaardeerd zullen worden in de toekomst. Tot 
zaterdag 31 mei aan een ieder die TOGR een 
warm hart toedraagt!  

Opstelling TOGR:  

Ruben Muskiet, Boudy Hoogendoorn, Jeffrey de Koning, 
Carlos Lopes, Jeroen Koppelaar, Marphe Redjosetiko (82. 
Nick Wijsman), Stevey Sengers (46. Christiaan Koremans), 
Wessel de Jager, Remco Koremans,  Onno Doeland, 
Antonio Garcia Mendes (67. Carlitos Carvalho Rodriguez).  
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Afgelopen zaterdag hebben we het seizoen afgesloten met een mix toernooi, en 

aansluitend het uitluiden van degenen die ons gaan verlaten.  
Het vierde elftal had al geruime tijd geleden een toernooi aangenomen, en een aantal 

spelers van het vijfde elftal zaten op Pinkpop, zodat het aantal inschrijvingen helaas niet zo 

groot was. Met behulp van het grootste deel van de C-spelers konden er toch nog vier 

teams worden samengesteld, waaronder een keukenteam van Gordon Visser.  

Al met al werd het toch nog een leuk toernooi, met uiteraard de nodige discussies over wie 

er nu wel en wie er nu niet……  

Na het toernooi werd nog even teruggekeken op het afgelopen seizoen.  

Helaas is het eerste elftal gedegradeerd uit de hoofdklasse en heeft het tweede geen kans 

gezien om de gehoopte promotie af te dwingen. De rest van de elftallen draaiden met 

wisselend succes, helaas degradatie van het derde, waar ook de verwachtingen vooraf 

hoger waren.  

Gelukkig in de jeugd wel mooie resultaten. Kampioen werden C1, E1 en E2.  

Een woord van dank gaat uit naar alle leiders/trainers/scheidsrechters die er in het 

afgelopen seizoen weer voor hebben gezorgd, dat alle teams “bemand” waren.  

Verder dank aan alle mensen die het mogelijk maakten dat er het afgelopen seizoen weer 
gevoetbald kon worden.  

Er werd zaterdag afscheid genomen van de vertrekkende spelers Remco Koremans en 

Michael van Nerum, die met een bloemetje werden bedankt voor de bewezen diensten en 

veel succes werd toegewenst bij hun nieuwe clubs. Daarna werden de scheidende trainers 

Theo de Boon en Milko Pieren in het zonnetje gezet en met bloemen en een cadeau 

uitgewuifd.  

Zij kregen ook van de selectiespelers nog een toespraak en als cadeau kregen zij beide een 

videocamera aangeboden. Een dissonant vormde nog het in de laatste week opstappen van 

een vijftal A-selectiespelers, ondanks hun belofte ook volgend seizoen bij ons te spelen. 

Helaas is dat blijkbaar niet te voorkomen, maar wij hebben er vertrouwen in dat met de 

huidige groep en de nieuwe trainersstaf wij in het nieuwe seizoen een rol van betekenis 
kunnen gaan spelen.  

Tenslotte willen wij alle vrijwilligers die in het afgelopen seizoen aktief zijn geweest  

bedanken voor hun inzet en wij hopen, dat wij in het volgend seizoen ook weer een beroep 

op hen mogen doen.  

Het Bestuur 
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