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Beste voetballiefhebbers,

Bent u ook zo benieuwd 

naar de prestaties van de 

drie Rotterdamse eredivisie-

clubs in het seizoen 2006-

2007? Voor het eerst in 

lange tijd komen Feyenoord, 

Sparta en Excelsior deze 

voetbaljaargang uit op 

het hoogste niveau en als 

liefhebber verheug ik me 

daarop. En natuurlijk toont 

dat weer eens aan dat 

Rotterdam een echte voetbalstad is. Dat maakt mij als 

inwoner van deze stad, maar zeker ook als verantwoorde-

lijk sportwethouder, trots.

Wat mij even trots maakt is dat Rotterdam ruim 400 sport-

verenigingen telt waar duizenden mensen wekelijks hun 

ontspanning vinden, waar duizenden Rotterdammers week 

in week uit als vrijwilliger tijd investeren. Een gezonde 

amateursector is belangrijk. Sport bindt mensen en de 

basis van topsport begint bij de breedtesport, die ik een 

bijzonder warm hart toedraag. U zult me dus niet alleen 

tegenkomen bij het betaald voetbal, maar juist ook bij ver-

schillende amateurclubs.

Ik wens alle leden, sponsors, tegenstanders en supporters 

van TOGR een bijzonder goed seizoen toe! De spelers van 

het eerste elftal en trainer Theo de Boon en zijn technische 

staf  zullen het moeten waarmaken, maar ik ga er alvast 

vanuit dat de hoogst spelende Rotterdamse amateurclub 

een rol van betekenis zal spelen in de zaterdaghoofd-

klasse.

Lucas Bolsius, 

Sportwethouder

Beste mensen,

Een geweldig seizoen hebben we gehad. Het eerste is kampioen geworden, het tweede, 

A1, B1 én D1 en D2. Ik kan me niet herinneren dat er in de clubhistorie zoveel prijzen zijn 

gepakt. En die prijzenregen heeft een positief  effect op de aantrekkingskracht van onze 

vereniging: we zijn hot! Niet alleen het eerste heeft flink wat versterkingen gekregen, ook 

in de breedte zijn we gegroeid. Het vierde is nu een elftal dat in zijn geheel is overgeko-

men van Smitshoek, er komen veel nieuwe jeugdleden bij... en we zijn natuurlijk na één 

seizoen weer terug in de hoofdklasse!

Kort na de feestvreugde van het kampioenschap was het plotselinge overlijden van Henk 

Sanders, verzorger van het eerste elftal, een klap in het gezicht van alle TOG’ers. Veel 

te jong is Henk gestorven, volkomen onverwacht en midden in het leven staand. Henks 

overlijden was reden om de kampioensreceptie af  te lassen. Wij, het bestuur van TOGR, de technische staf  en de spelers 

zullen hem enorm missen.

Sportief  gezien zijn wij natuurlijk enorm benieuwd naar wat het komende seizoen gaat brengen. De selectie is versterkt 

met vijf  spelers die hoofdklasse-ervaring hebben - en die ervaring zullen we nodig hebben. Samen met zes andere regio-

clubs en de bollenclubs maken we uit wie er in de Hoofdklasse A om de titel gaat strijden en wie er gaat degraderen. 

Laat dat laatste ons in ieder geval bespaard blijven, dan komt die titel er op den duur vast wel!

Ad van der Poort, voorzitter TOGR

Nieuwe gezichten in 
de selectie van TOGR!

In deze krant stellen we ze aan u voor. Op deze 

foto links: Jurgen Faerber. Rechts op foto: Nahom 

Mengistu en in het midden, staand: Frank Stienstra. 

Het complete elftal en de andere nieuwelingen 

treft u verderop in dit nummer. 
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TOGR haalt Voetbal International

Wie schetst onze verbazing toen we onlangs Voetbal International open-

sloegen en onze eerste elftalspeler Winston Faerber in de rubriek 'hoe gaat 

het met' tegenkwamen. Winston: ‘Superleuk interviewtje toch? Heb TOGR 

nog een beetje kunnen promoten, en dat in VI!’
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De visie van jeugdtrainer Dennis van Hoorn

‘Discipline is ook belangrijk’

Dwarshellinglengte 90m.

Ook:  
- reparaties boven de waterlijn,
- luikenreparaties (aluminium),
- schroef en as en roeren verbussen.

Waalhaven  - Pier 8 
Havennummer 2510  Rotterdam
Telefoon  (010) 429 08 88 
E-mail  Info@Hoogerwaard.com

Jeugdtrainer 
Leo de Koning 
ademt voetbal
‘Mijn vrouw zegt weleens tegen me: ‘Nog 
effe en je zet je bed daar zelfs neer’.’ Leo 
de Koning heeft TOGR door de aderen 
stromen. Dertien jaar is hij nu jeugd-
trainer, waarvan de laatste drie jaar van 
de beide A-elftallen (samen met vriend en 
collega Dennis Pieke). Van zijn negende 
tot zijn vierendertigste verdedigde hij als 
keeper zelf de clubkleuren. Zijn twee zoons 
spelen bij TOGR, een in A1 en de ander 
in het tweede. Zijn mooiste seizoen? ‘Als 
trainer natuurlijk 2005/2006! Kampioen 
worden met een elftal als dit A1 geeft een 
enorme kick.’ 

Het was Leo’s eerste kampioenschap als trainer. De bekro-

ning van een fantastisch seizoen met een fantastisch elftal. 

‘Technische jongens, jonge jongens ook. En de sfeer in de 

groep is heel goed. Ze werken voor elkaar.’ Het beste spel 

van de A’s spelen ze op het nieuwe kunstgras. Snel com-

binatievoetbal gedijt daar bijzonder goed op. Leo: ‘Op één 

wedstrijd na hebben we alle thuiswedstrijden gewonnen. 

Wij zijn praktisch onverslaanbaar op dat veld.’ 

Het komend seizoen staat A1 in de eerste klasse inge-

schreven, waarmee ze de tweede klasse overslaan. Trainer 

De Koning: ‘Met deze groep durven we het aan. Het is mis-

schien een beetje een gok, maar wel een die we op basis 

van ons gezond verstand hebben genomen. De aansluiting 

van de jeugd naar de senioren moet verbeterd worden. 

Anders zou het gat  tussen ons eerste en tweede met de 

A’s te groot worden.’ Van de A1 wordt verwacht dat zij zich 

kunnen handhaven. Leo: ‘Als we rond de zevende plaats 

kunnen eindigen is ons seizoen geslaagd.’ 

TOGR D1: Kampioen 2006 4e klasse

Als trainer van D1 won hij vorig seizoen zo’n beetje alles wat er te winnen viel: 
de competitie én de beker. Toch slaat hij die laatste overwinning hoger aan: ‘In het 
bekertoernooi hadden we met sterkere tegenstanders te maken dan in de competitie.’ 
Het komend seizoen neemt Dennis van Hoorn een deel van de D-selectie mee naar 
de C’s. Wat hij van deze competitie verwacht? ‘We gaan met C1 twee klassen hoger 
spelen. Dan moet je niet denken dat je meteen kampioen wordt. Handhaven in de derde 
klasse is het doel.’

Wie Van Hoorn vraagt 

wat voor soort trainer hij 

is, krijgt een nuchter ant-

woord. ‘Discipline aanleren 

vind ik belangrijk. Mijn jon-

gens moeten op tijd zijn, 

als ze een afspraak heb-

ben moeten ze die nako-

men. Net als in het echte 

leven.’ Voetballend traint hij 

zijn jeugd vooral op tech-

niek. ‘Dat is nu eenmaal de 

basis. De D’s kun je positio-

neel nog weinig leren, daar 

zijn ze te jong voor. De C’s 

pikken qua speelsysteem al 

wel wat meer op.’ 

Carrière ingeruild
Van Hoorn heeft de trainers-

cursus F, E en D doorlopen, 

en overweegt nu de cursus 

voor de oudere jeugd te 

gaan doen.

Als rechtsback doorliep 

Dennis overigens zo’n beet-

je alle elftallen van TOGR. 

Tot hij – toen in het tweede 

voetballend – het verzoek 

kreeg om jeugdtrainer te 

willen worden. ‘Nog geen 

dag spijt van gehad’, aldus 

de RET-electromonteur. 

Lachend: ‘Ik heb er mijn 

eigen voetbalcarrière zelfs 

voor opgegeven.’ Dan seri-

eus: ‘Er gaat een boel tijd 

in zitten, maar het is een 

heel leuke hobby. Dat wat 

jij de jongens aanleert, krijg 

je van hen weer terug in de 

vorm van respect en waar-

dering.’

Een wedstrijdmoment tijdens een wedstrijd van TOGR-A1 van 
vorig seizoen. Het team sloot die competitie onder leiding van 
trainer Leo de Koning als kampioen af.

De kampioensfoto van D1 van het seizoen 2005-2006. Links (staand) de trotse trainer Dennis van Hoorn.
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Voor consumenten advies kunt 
u bellen met (070) 30 73 444

DR. VAN DER HOOG COSMETICS
P.O. Box 1134, 2280 CC Rijswijk
Zuiderweg 12, 2289 BN Rijswijk

Telefoon (070) 30 73 444, Fax (070) 39 99 122

Wil je weten welk huidtype jij hebt?
Doe dan onze huidtest en ga naar 
www.afspraakmetdrvanderhoog.nl

DR. VAN DER HOOG©

Onze SPORT 
= TRANSPORT
(voor alle vloeibare bulkladingen over 
de West-Europese waterwegen)

JAEGERS COMBITANK B.V.
Van Vollenhovenstraat 3, 3016 BE Rotterdam
Postbus 23075, 3001 KB Rotterdam
T +31 (0)10 24 12 284, F +31 (0)10 24 12 295

JAEGERS COMBITANK B.V.

Leo Ringelberg Touringcars
Leerlooierstraat 44

3194 AB Hoogvliet

Tel (010) 501 87 77

Fax (010) 501 42 86

E-mail info@ringelberg.nl

www.ringelberg.nl

We kijken naar buiten, naar het kunstgrasveld waar de voetballers van de selectie 
hun vierde training van het seizoen afwerken. Over kunstgras: ‘Je creëert daarmee 
een nieuw soort voetballers. Een andere generatie. Snel, technisch, balvaardig.’ Leo 
Ringelberg (57)  is eigenaar directeur van Leo Ringelberg Touringcars, een 46-medewer-
kers tellende busonderneming. 

Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw rijden de voer-

tuigen van Ringelberg al door de regio. Leo’s grootvader 

startte de onderneming ooit in Zwijndrecht (Rijsoord), 

inmiddels is  Leo Ringelberg Touringcars - na dertig 

jaar Rhoon - in Hoogvliet gevestigd, vanaf  2000 aan de 

Gadering. ‘Je groeit en je groeit. Je moet mee verhuizen 

in die groei.’

Een dikke twintig bussen heeft Ringelberg op dit moment 

rijden. Hoofdzakelijk voor het zakelijk vervoer in het 

Rotterdamse havengebied. ‘Denk aan ECT, EON, Liondell 

en dergelijke grote bedrijven. Die investeren liever in 

andere zaken dan in parkeerplaatsen. Zij besteden daarom 

het halen en brengen van hun personeel aan ons uit.’ 

Betrouwbaarheid in de zakelijke dienstverlening heeft bij 

Leo Ringelberg Touringcars de hoogste prioriteit. Leo: ‘Ik 

zeg altijd: wil je mensen uit hun BMW halen, dan zul je ook 

BMW-kwaliteit en comfort moeten leveren.’ 

Generaties groeien met ons op
Naast het vervoer voor de zakelijke sector heeft Leo 

Ringelberg Touringcars specialisaties op het gebied van 

dagtrips en scholierenvervoer. Leo: ‘Generaties groeien op 

die manier met ons op. Ook bij het scholierenvervoer heb-

ben wij kwaliteit hoog in het vaandel. Jong geleerd is oud 

gedaan, toch? Bussen waarin onze scholieren worden ver-

voerd zien er spik en span uit. Daarmee toon je aan dat je 

respect hebt voor je klanten. Wij zijn niet anders gewend.’ 

Het is met deze filosofie dat Leo Ringelberg Touringcars tot 

een heel sterk merk is uitgegroeid. Leo: ‘Wij krijgen offerte-

aanvragen uit het hele land. Met onze naamsbekendheid 

en imago zit het dus goed.’

Sponsor worden van TOGR was een logische stap, zo’n 

vijf  jaar geleden, aldus Ringelberg. Hij had de club in zijn 

jonge jaren leren kennen als voetballiefhebber. Zelf  speel-

de hij toendertijd bij Tediro (nu FC Maasstad Tediro, red.). 

Leo: ‘Onze bussen reden al voor TOGR. Daardoor heb ik 

de club leren waarderen als een leuke, actieve vereniging, 

met een goed georganiseerde businessclub.’ 

De businessclub is volgens Leo Ringelberg een leuk gezel-

schap ondernemers die gezamenlijk allerlei activiteiten 

ondernemen. En dat is óók een reden om TOGR te steu-

nen. Leo: ‘We zijn al een keertje naar Londen geweest, 

naar een wedstrijd van Chelsea wezen kijken. En een 

andere keer was het Barcelona. Echt leuke uitstapjes.’

Hoofdsponsor zijn is voor Leo Ringelberg Touringcars een 

kwestie van ‘maatschappelijk wat terug doen’. Belangijk 

voor hem is het feit dat TOGR een typisch Rotterdamse 

club is. ‘Ook al woon ik dan in Poortugaal, mijn hart ligt in 

Rotterdam.’

Hoofdsponsor in de schijnwerpers:

Leo Ringelberg Touringcars

Hoofdsponsor Leo Ringelberg (rechts) schudt de hand van TOGR-voorzitter Ad van der Poort, 
nadat beiden de contracten hebben getekend.
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Van businessclublid tot hoofdsponsor

Van Hamburg Verhuur

Scheepvaartbedrijf  
A. & K. Kooren B.V.

Breekade 16
2924 AB Krimpen a/d IJssel
Tel.:  (0180) 52 38 48
Fax: (0180) 52 39 45

Kantoor:
Tel.: (010) 295 47 95
Fax: (010) 295 47 99

“Kantoorgebouw Westgate”
Scheepmakerij 130
3331 MA Zwijndrecht
Tel.: (0031) 078 - 625 93 99
Fax: (0031) 078 - 619 07 75
E-mail: interrijn@interrijn.com

INTERRIJN BV
Bevrachting Expeditie

SAA Overvliet Assurantie Makelaars

Twentestraat 88, 3083 BD Rotterdam
Postbus 9000, 3007 AA Rotterdam

Tel.: (010) 411 95 95, Fax.: (010) 413 97 74
E-mail: mail@overvliet.nl

Een onafhankelijk tussenpersoon

Van een generator tot een van alle gemak-
ken voorziene mobiele huisvesting: sinds 
1993 levert Van Hamburg Verhuur alles 
wat nodig is voor een bouwplaats of de 
volledige inrichting van een evenementen-
terrein. Na een sterke groei van het perso-
neelsbestand (inmiddels 46 medewerkers 
tellend) en het materieel (opgeslagen op 
ruim drie hectare bedrijfsterrein), verhuis-
de het bedrijf vorig jaar van Abbenbroek 
naar Oude-Tonge. En met ingang van dit 
seizoen is Van Hamburg Verhuur samen 
met Leo Ringelberg Touringcars de trotse 
hoofdsponsor van TOGR. We spreken met 
eigenaar directeur Niels van Hamburg (41) 
af in de bestuurskamer van de club.

Sleutelklare oplossingen levert Van Hamburg Verhuur, 

benadrukt Niels van Hamburg. Zijn opdrachtgevers bevin-

den zich in de zakelijke dienstverlening, in het Rotterdamse 

havengebied, maar ook steeds meer daarbuiten. ‘Uw norm 

is onze kwaliteit’, declameert Van Hamburg moeiteloos zijn 

favoriete reclameslogan. Hij lepelt de mega-evenementen 

op waar zijn bedrijf  de terreinen van inricht: ‘Parkpop in 

Den Haag, Mundial in Tilburg, Oerol op Terschelling, het 

Zomercarnaval en Strand aan de Maas in Rotterdam.’ Hoe 

je aan zo’n goed gevulde orderportefeuille komt? Niels: 

‘Doen wat je belooft. Naast een goede kwaliteit vooral een 

snelle, perfecte service leveren. Ons bedrijf  is zeven dagen 

van de week bereikbaar, 24 uur per dag.’

Eerst lid businessclub
Wat Niels van Hamburg met TOGR heeft? Lachend: 

‘Helemaal niks’. Dan serieus: ‘Ik heb na twee jaar zondag 

hoofdklasse voetbal bij C.V.V. Rotterdam tien jaar in het 

eerste van v.v. Spijkenisse gespeeld. In 2003 ben ik door 

Frans de Vos benaderd om businessclublid te worden van 

TOGR. ‘Alleen als jij het bij Spijkenisse wordt’, heb ik hem 

toen geantwoord. ‘Vooruit, we hebben toch ook al allebei 

de kleur groen in onze tenues.’ Zo gezegd zo gedaan, 

aldus Van Hamburg: ‘We hebben die lidmaatschappen van 

de businessclub tegen elkaar uitgeruild.’ 

Van Hamburg koos dit seizoen ‘om meerdere redenen’ 

definitief  voor TOGR. Een van die redenen is uiteraard 

het hoofdklasseniveau, maar in zijn ogen zeker niet de 

belangrijkste: ‘TOGR is trots op wat zij doet. Dat ben ik 

ook op mijn bedrijf. Daar ligt een belangijk raakvlak.’ De 

maatschappelijke functie van een voetbalclub in een grote 

stad als Rotterdam mag niet worden onderschat, is Van 

Hamburgs mening. Het sportief  opvoeden van de jeugd, 

het bijbrengen van normen en waarden; Niels is blij dat 

hij daar door het sponsorschap een steentje aan kan bij-

dragen. 

Van Hamburg kon zelf  aardig voetballen en heeft ‘best kijk 

op het spelletje’. Wat verwacht hij van het komend sei-

zoen? ‘Ik vind ons geen degradatiekandidaat, we zouden 

er zeker in moeten slagen te overleven in de hoofdklasse. 

Op papier zijn er vijf  clubs echt sterker, van de rest moeten 

we kunnen winnen.’ Van Hamburg is zeker te spreken over 

de kwaliteit van de huidige selectie: ‘Er is een boel ervaring 

bijgekomen. Daarnaast hebben we de snelle technische 

spelers kunnen behouden. Ik heb vertrouwen in een goede 

afloop van dit seizoen.’ 

Van Hamburg Verhuur
Tramweg 13A

3255 MB Oude Tonge

Tel (0187) 49 79 00

Fax (0187) 49 79 49

E-mail info@hamburgverhuur.nl

Website www.hamburgverhuur.nl

Niels van Hamburg (rechts) ondertekent het contract als hoofdsponsor TOGR. Secretaris Gerard van der Meijde zet namens de 
club zijn handtekening onder de overeenkomst.
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De een is gepokt en gemazeld als prof, de ander trekt langs de zijlijn aan de touwtjes. 
Duidelijk is dat hier een brok ervaring aan tafel zit. Faerber zorgvuldig zijn woorden 
kiezend, De Boon rustig en bedachtzaam formulerend. Elkaar aanvullend, voorzetjes 
gevend, inkoppend daar waar nodig. Hier is sprake van een geolied partnerschap. 
Samen met middenvelder Winston Faerber en trainer Theo de Boon kijken we terug naar 
vorig seizoen om vervolgens vooruit te blikken naar het huidige. ‘We zijn zo ongelooflijk 
blij weer in de hoofdklasse te spelen.’

Het vorige seizoen werd gestart met een geheel nieuwe 

technische staf. Naast De Boon traden Milko Pieren als 

assistenttrainer en Martin de Koning als assistent/kee-

perstrainer aan. Maar liefst acht nieuwe spelers moesten 

worden ingepast. Na een stroef  begin slaagde het elftal van 

trainer Theo de Boon en ervaren kracht Winston Faerber 

(ex ADO, Den Bosch en Cardiff  City), er gaandeweg in de 

bakens te verzetten. 

Punten blijven pakken
‘Direct na ons trainingskamp in januari wonnen we twee heel 

belangrijke wedstrijden van Vitesse Delft en Barendrecht. 

Daarna hebben we vrijwel geen punt meer laten liggen.’ Er 

begon volgens trainer De Boon een soort heilig vuur in het 

team te branden, waardoor de prestaties verbeterden en 

het vertrouwen in een goede afloop van het seizoen sterk 

 ‘Voortvarend 
ondernemen begint 
bij de ING Bank’

Rotterdam Binnenvaart: (010) 201 22 00

Zeker weten
dat u drie 
punten pakt.
1 Schitterend 

drukwerk
2 Snelle levering
3 Scherpe prijs

Newtonweg 13, 3208 KD  Spijkenisse
t (0181) 61 57 49 f (0181) 62 44 73   
e info@drukkerijvanes.nl i www.drukkerijvanes.nl

Online bestellen? 
Ga naar: www.drukkerijvanes.nl

Winston Faerber en Theo de Boon:

Duo is blij met hoofdklasse

toenam. ‘We bleven maar punten pakken.’

De ontknoping was een bizarre. De laatste wedstrijddag 

kon er nog van alles gebeuren. TOGR moest in ieder geval 

zelf  winnen van het al gedegradeerde Valken, en dan zou 

de rest afhangen van de andere ploegen. Theo de Boon: 

‘Ons wedstrijdplan was ongewijzigd. Net als het hele sei-

zoen aanvallend spelen, met drie spitsen en een aanval-

lende middenvelder daar vlak achter. Naar mijn mening 

is dat de beste verdediging. Wij bewijzen dat het loont.’ 

Om kwart over vier werd afgeblazen en bleek dat concur-

rent Vitesse Delft verloren had en wij kampioen waren. 

‘Iedereen ging compleet uit zijn dak. We waren terug in de 

hoofdklasse.’ 

Het plotselinge overlijden van verzorger Henk Sanders 

vlak na het behaalde kampioenschap en de bijbehorende 

promotie was een enorme domper op de feestvreugde. 

Aanvoerder Winston Faerber: ‘Henk was een maatje van 

ons. Als je hem wat in vertrouwen zei wist je zeker dat het 

niet bij de trainer terecht kwam. Altijd in voor een dolletje in 

de kleedkamer, een gouden vent.’ Theo de Boon: ‘Ik ben er 

echt een paar weken kapot van geweest.’

Aanvallend voetbal zal TOGR ook komend seizoen blij-

ven spelen, dat moge duidelijk zijn. Trainer De Boon: ‘De 

kwaliteit is er, het vertrouwen is er ook. Toch zullen we 

vooral qua scherpte en concentratie beter moeten wor-

den. Op hoofdklasseniveau kun je je op geen enkel deel 

van het veld nog foutjes permitteren. Die worden meteen 

afgestraft.’ Als voorbeeld wordt een oefenwedstrijd (maart 

2006, red.) tegen Rijnsburgse Boys aangehaald: ‘Wij 

waren beter, maar zij kregen twee kansjes; we verloren 

met 2-0.’ Winston Faerber, leider op het middenveld: ‘En 

we zullen harder moeten knokken. Hét verschil tussen 

eerste klasse en hoofdklasse? Misschien zit hem dat wel 

in beleving en wedstrijdinstelling.’ Theo de Boon wijst op 

een mogelijk voordeel van het spelen in de hoofdklasse: 

‘Onze tegenstanders in de eerste klasse lieten zich meestal 

terugzakken rond de zestien en counterden alleen maar. 

In de hoofdklasse verwacht ik meer aanvallend spelende 

tegenstanders. Dan krijgen we meer ruimte om te voetbal-

len. En het is een stuk leuker voor het publiek om naar te 

kijken.’ De Boon en Faerber benadrukken dat het hoofd-

klasseniveau heel dicht tegen dat van de eerste divisie 

betaald voetbal aanzit: ‘Kijk maar eens naar de uitslagen 

in het bekervoetbal.’

Nieuwe krachten
De selectie is versterkt met vijf  nieuwe spelers, die stuk 

voor stuk minimaal hoofdklasse-ervaring hebben. Theo de 

Boon: ‘Jurgen Faerber, de broer van Winston, is aangetrok-

ken als centrale verdediger. Hij kwam over van Ter Leede. 

We zien in hem het rustpunt achterin. Nahom Mengistu is 

gekomen van Excelsior, hij speelt rechtsback. Mark van der 

Hor speelde eerst bij SHO, maar zal nu bij ons samen met 

Winston de lijnen op het middenveld gaan uitzetten.’ Rest 

nog de tweeling Christiaan en Remco Koremans, twee aan-

vallers die afkomstig zijn van Heerjansdam. De Boon: ‘Ze 

zijn allebei tweebenig. Van hen zullen de creatieve invallen 

moeten komen.’ Theo de Boon ziet volop perspectief  met 

deze groep. ‘In het linkerrijtje moeten we kunnen eindigen. 

De spelers zijn gretig aan de voorbereiding begonnen. 

Moet ook, want ze zullen voor een plekje in het elftal 

moeten knokken. Als je kijkt naar de andere ploegen deze 

competitie, dan zie je dat er veel uit deze regio komen. Dat 

geeft die partijen extra spanning. Leuk!’ De Boon straalt 

sowieso plezier uit. ‘Klopt. Ik ben erg tevreden bij deze 

club. Het is prettig werken door de korte lijnen die we hier 

hebben. De betrokkenheid van het bestuur, de sponsors, 

het publiek... dat maakt het allemaal heel plezierig!’

www.jdstouten.nl & www.trichis.nl

JD*Stouten
Dagvoorzitter
Presentator 
Relatiemarketing

Trichis
Magazines
GraFIsche vormgeving BNO
Drukwerk

TOGR-KRANT
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Frans de Vos over de geleidelijke vooruitgang

‘Boeiende activiteiten voor 
onze sponsors’

www.bouwfonds.nl

‘Als je met een aantal mensen veel tijd in 
je club stopt en erg betrokken bent, heb je 
wel eens de neiging om de nadruk te leg-
gen op dingen die niet goed gaan. Maar als 
je een beetje afstand neemt en er meer als 
buitenstaander naar probeert te kijken, zie 
je dat er heel veel dingen wel goed gaan. 
Dat is ook zo met de sponsoring bij TOGR. 
Als je ziet wat hier de afgelopen jaren 
gebeurd is, kunnen we best trots zijn.’ 
Frans de Vos, de voorzitter van de spon-
sorcommissie, blijkt een positief ingesteld 
mens te zijn.

‘Ik weet nog goed dat we in mei met de sponsorcommissie 

bij elkaar zaten en vast stelden dat het niet eenvoudig zou 

zijn om één of  meerdere hoofdsponsors te vinden’, zegt 

Frans in alle eerlijkheid. ‘Maar met Van Hamburg Materieel 

Verhuur en Leo Ringelberg Touringcars hebben we toch 

weer twee uitstekende bedrijven bereid gevonden die ons 

willen steunen. Dat is een knappe prestatie. Zeker als je 

weet dat het in een stad als Rotterdam moeilijker is om 

bedrijven aan je te binden dan in kleinere gemeenten waar 

amper concurrentie is.’

Activiteiten
‘Er wordt, zonder dat we er regelmatig bewust bij stilstaan, 

wel meer vooruitgang geboekt’, stelt Frans tevreden vast. 

‘Sinds een paar jaar stellen we een activiteitenkalen-

der voor onze businessclubleden samen en dit seizoen 

hadden we al in augustus een schema voor het hele 

seizoen (zie kader, red.) klaar. Leden van onze busines-

sclub, die afhankelijk van hun businesspakket € 1.500 of   

€ 650 per jaar betalen, zijn in oktober welkom bij alweer 

het vierde Groen Witte Mannendiner. In december be-

zoeken we een wedstrijd van Borussia Dortmund, in 

januari zal Jan Dirk Stouten van RTV Rijnmond een 

bekende sporter interviewen tijdens de nieuwjaarsre-

ceptie en in maart gaan we naar de eredivisiewedstrijd 

N.E.C. - Excelsior. We hebben sponsors bij deze club dus 

ook daadwerkelijk iets te bieden. En of  ze onderling zaken-

doen bepalen ze natuurlijk zelf. Maar daar waar wij kunnen 

zullen wij dat ook dat stimuleren.’

Businessclub-evenementen
Voor de leden van de businessclub van TOGR 

en een aantal andere sponsors worden dit seizoen 

de volgende evenementen georganiseerd:

2-10-2006 4e Groen Witte Mannendiner Brasserie

 Kasteel Spangen

2-12-2006 Bezoek aan

 Borussia Dortmund - Vfl Wolfsburg 

19-1-2007 Nieuwjaarsreceptie met bekende 

 gastspreker en Jan Dirk Stouten van 

 RTV Rijnmond

17-3-2007 Bezoek aan NEC - Excelsior 

12-5-2007 Bezoek aan Rijnsburgse Boys - TOGR

Alle sponsors en businessclubleden zijn natuurlijk 

ook van harte welkom bij al onze thuiswedstrijden!

Businessclubleden
Seizoen 2006-2007
Ook lid worden van de businessclub van 
TOGR? Dat kan al voor een bedrag van 
€ 650,- excl. BTW. De volgende bedrijven 
zijn al lid:

Goud en tevens hoofdsponsor:
• Van Hamburg Verhuur Materieel
• Leo Ringelberg Touringcars
• Sportshop Chabot
 
Zilver:
• Bouwfonds
• KDHome Products
• Drukkerij van Es
• Schorn & Partners
• Amanos
 
Brons:
• A&C Engineering
• Baks Management
• Collens Assurantie Advies
• Int. Lashing Services
• JD*Stouten
• Jan Fahmel Vakfotografie
• Eef Sterk Assistancy
• Ruseler Makelaars
• Rho Delta Travel
• Oog voor Talent
• Chromolux
• Borrie & Co Accountants
• Ridderpoort Assurantien
• D. Burger Ferry Agencies
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Studententeam TOGR 3:

Vrienden voor het leven

Elftalleider Bertel Geerts over het ‘studententeam’ TOGR 3: 
‘We proberen te winnen hoor, maar niet ten koste van alles. 
Voetballen mag, maar het moet wel een spelletje blijven.’ Ze 
kennen elkaar allemaal van de studie Bedrijfskunde aan de 
Erasmus Universiteit. Zeventien studenten sterk is de selectie 
van het derde. ‘En die hebben we allemaal hard nodig’, aldus 
Bertel. Uitgangspunt is dat er elke wedstrijd elf spelers in het 
veld staan, plus minimaal één wissel die tevens optreedt als 
vlagger. Wat hun elftal uniek maakt? ‘Als je ons in de kleedka-
mer na een 5-0 nederlaag hoort analyseren hoe dat in hemels-
naam heeft kunnen gebeuren, krijg je elf compleet verschil-
lende analyses. Dat zegt veel over ons.’

Zelf doorliep-ie zo’n beet-
je alle elftallen van de club. 
Aanvankelijk als spits, later 
als centrale verdediger. Gerard 
is al lid sinds 1955 en was 
tot 1992 actief op de velden. 
Besturen deed hij echter niet 
alleen op het veld, ook in de 
bestuurskamer bleek Van der 
Meijde de lijnen goed te kunnen 
uitzetten. 

Zo was hij van 1990 tot 1996 al eens 

voorzitter en bekleedt hij inmiddels al 

weer drie jaar de gecombineerde func-

tie van secretaris/2e penningmeester. En 

dan hebben we het alleen nog maar over 

zijn TOGR-werkzaamheden. Verder is hij 

onder andere KNVB-afgevaardigde van 

het amateurvoetbal uit district West II, vice 

voorzitter van de Belangenorganisatie voor 

Zaterdag Voetbalverenigingen (BZV), was 

hij de afgelopen drie jaar voorzitter van het 

overleg van de hoofdklasse B (zaterdag) 

én uit dien hoofde ook lid van het Centraal 

Orgaan Hoofdklassers (COH). Goed dat 

Gerard in 2002 met de VUT is gegaan, 

anders had hij al dat werk nóóit kunnen 

combineren met zijn baan als directeur van 

een overslag- en transportbedrijf. ‘Ach, voor 

mijn club heb ik wel het een en ander over’, 

lacht hij. Wat TOGR voor hem betekent? 

‘Als geboren Charloisenaar heel veel. Het 

is een kleine, gezellige club, een club die 

normen en waarden hoog in het vaandel 

heeft staan. Ik woon al jaren in Hendrik-Ido-

Ambacht, maar geen haar op mijn hoofd 

die eraan denkt te verkassen naar ASWH.’

Wat de functie van secretaris inhoudt? 

‘Naast het vele secretariaatswerk ben ik 

nauw betrokken bij het eerste elftal. Samen 

met de andere bestuurleden reis ik mee 

met de uitwedstrijden van het eerste, ont-

vang het arbitrale trio bijthuiswedstrijden 

en bouw contacten met andere clubs op. 

Het is voor een hoofdklassevereniging heel 

belangrijk om een sterk netwerk met ande-

re verenigingen, de KNVB en de gemeente 

Rotterdam te onderhouden.’ Een voorspel-

ling voor het nieuwe seizoen? ‘We hebben 

een goede selectie. Ik denk dat handhaven 

in de hoofdklasse, en dan liefst in het linker-

rijtje, moet lukken.’

Een echte clubman...

Gerard van der Meijde (62)

Een aantal spelers is reeds afgestudeerd 

en werkt, anderen moeten hun scriptie 

nog afronden of  bevinden zich in een eer-

dere fase van de studie. De leeftijd van de 

groep ligt tussen de 23 en 29 jaar. Fysiek 

zijn de mannen dus in de bloei van hun 

leven. De elftalleider: ‘Ons team heeft een 

niveau dat iedereen aankan. We verliezen 

vaak, maar dat wil niet zeggen dat we 

ons daarbij neerleggen. De trainingen op 

de woensdagavond worden namelijk goed 

bezocht. En wie in het veld tot de minde-

ren behoort, probeert uit zichzelf  zo vaak 

mogelijk te komen trainen. Wij hoeven 

niet over dat soort dingen te praten. Dat 

gebeurt op intuïtie.’

Gezelligheid is het belangrijkst voor de 

voetballers van het vriendenelftal. De 

bedrijfskundigen-in-spe trekken ook buiten 

het voetbalveld met elkaar op. Sommigen 

wonen samen in studentenhuizen, of  ze 

zien elkaar in de kroeg. De oude kern van

het team is een jaar of  vijf  geleden bewust 

gaan zoeken naar een zaterdagclub. Via 

een vader van een van de spelers kwa-

men zij bij TOGR terecht. Bertel: ‘Een heel 

goede keuze. De club kent korte lijnen. 

Bovendien respecteert zij onze achter-

grond. Ze noemen ons het studententeam. 

Daar kunnen wij wel mee leven.’ 

Zaterdagvoetbal heeft voor de spelers 

meerdere voordelen: vrijdagavond kunnen 

ze lekker ‘plat gaan’, zaterdag voetbal-

len en zondag uitrusten. Bovendien is 

zaterdagvoetbal prettig qua tegenstanders. 

Bertel Geerts: ‘Het schijnt er op zon-

dag een stuk asocialer aan toe te gaan. 

Natuurlijk wordt er bij ons ook weleens 

gevloekt en geduwd. Maar negen van de 

tien keer geven we elkaar na de wedstrijd 

gewoon een hand. Het ergste dat ons tot 

nu is overkomen is dat de tegenstander 

ons ging napraten. Quasi leuk studenti-

koos. Vonden wij wel amusant.’ 

KD Home

Dynamische in- en verkoop
van zijdeproducten

KD Home Products
Transportweg 50
3371 MB  Hardinxveld-Giessendam
Tel.: 0184-631014 • Fax: 0184-631714
E-mail: kdhome@worldonline.nl
Website: www.kdhome.nl
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Colofon
De krant van TOGR is 
een uitgave van voet-
balvereniging TOGR 
voor leden, (potentiële) 
sponsors en andere relaties van de club

Oplage 2.000 exemplaren
Realisatie JD*Stouten
Productie Trichis Publishing
Teksten Trichis Publishing
Fotografie Vakfotografie Jan Fähmel
Eindredactie Michiel Houdijk, 
Jan Dirk Stouten
Advertenties Neem contact op met 
Harry Schaap, 06 - 531 95 788

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming 
van de makers worden gebruikt.

TOGR in de toekomst

De denktank van tien

Wedstrijd-
programma
seizoen '06/'07
Datum Periode  Thuisploeg Uitploeg

02-sep 1 Ter Leede TOGR

09-sep 1 TOGR Vitesse Delft

16-sep 1 Excelsior Maassluis TOGR

23-sep 1 TOGR Heerjansdam

30-sep 1 TOGR FC Lisse

07-okt 1 SHO TOGR

14-okt 1 TOGR Noordwijk

28-okt 1 Kozakken Boys TOGR

04-nov 2 TOGR Capelle

11-nov 2 ASWH TOGR

18-nov 2 TOGR DOTO

02-dec 2 Katwijk TOGR

09-dec 2 TOGR Rijnsburgse Boys

16-dec 2 TOGR Ter Leede

03-feb 2 Vitesse Delft TOGR

10-feb 2 TOGR Excelsior 

   Maassluis

24-feb 2 Heerjansdam TOGR

03-mrt 3 FC Lisse TOGR

10-mrt 3 TOGR SHO

24-mrt 3 Noordwijk TOGR

31-mrt 3 TOGR Kozakken Boys

14-apr 3 Capelle TOGR

21-apr 3 TOGR ASWH

28-apr 3 DOTO TOGR

05-mei 3 TOGR Katwijk

12-mei 3 Rijnsburgse Boys TOGR

In januari jl. werd een bijzondere leden-
vergadering gehouden over de toekomst 
van TOGR. Hoe de problemen van deze tijd 
- een teruglopend ledental, minder kader, 
de integratie van nieuwe Nederlanders en 
minder sponsorinkomsten - te bestrijden? 
Besloten werd een speciale denktank in 
het leven te roepen. Een denktank van 
maar liefst tien actieve leden die de afgelo-
pen maanden de problemen heeft geïnven-
tariseerd en mogelijke oplossingen heeft 
bedacht. Dit najaar worden de bevindingen 
van de denktank openbaar gemaakt.

Voorzitter Ad van der Poort: ‘Qua organisatie en structuur 

zijn we heel goed bezig, maar we hebben tóch te maken met 

de perikelen van elke andere stadsclub. Dat betekent dat we 

moeite hebben met de integratie van nieuwe Nederlanders 

in de club. De jongeren vormen meestal geen probleem, 

die voetballen tóch wel. Het gaat vooral om het bereiken 

van hun ouders, om ook deze mensen een clubgevoel mee 

te geven.’ Dat TOGR dit probleem zeker niet onderschat, 

bewijst wel haar deelname aan een nieuw pilotproject van 

Rotterdam Sportsupport en de KNVB. Van der Poort: ‘Die 

pilot gaat dit seizoen van start. We moeten ons aanpassen 

aan de veranderende maatschappij, net zoals onze nieuwe 

leden zich een beetje moeten aanpassen aan de cultuur en 

waarden en normen van de club.’ De denktank beraadt zich 

ook op de groei op de langere termijn. De huidige 350 leden 

van TOGR zullen er - verwacht de voorzitter - over enkele 

jaren minstens 600 moeten worden. ‘Maar dan zullen alle 

onderdelen van de club, dus ook het kader en het bestuur, 

een afspiegeling van de maatschappij moeten zijn. We pra-

ten veel met andere clubs, die vergelijkbare problemen met 

kader en de aanwas van nieuwe leden hebben. Van elkaars 

fouten kun je ook leren. Samenwerking is een belangrijke 

optie. Daarbij hebben we het niet eens over fuseren, dat 

is wat mij betreft nog een aantal stadia te ver. Bovendien 

beslissen de leden van TOGR uiteindelijk over een fusie, 

niet het bestuur.’

Nieuwe gezichten 
in de selectie 
van TOGR!
Links: Christiaan Koremans 

Rechts: Mark van der Hor

WWW.TOUCHINCENTIVE.NL

EEN GESCHENK
OP MAAT


