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Beste mensen,

Een nieuwe voetbaljaargang, een nieuwe krant. Deze keer met 

deelgemeentebestuurder Lionel Martijn op de voorpagina. Hij is op 

deze plek een waardig opvolger van sportwethouder Nico Janssens 

en de alom bekende Erica Terpstra omdat hij zich sterk maakte voor 

een kunstgrasveld op ons complex. Een veld waar we erg blij mee 

en trots op zijn. Net als op onze club natuurlijk! Het eerste elftal is 

terug in de eerste klasse waar we veel aansprekende tegenstanders 

uit onze regio treffen. Ik verheug me op de wedstrijden tegen RVVH, 

Barendrecht, Spijkenisse, Strijen, Xerxes DZB en natuurlijk alle 

andere tegenstanders. Ik verheug me op de duels van alle andere 

teams van onze club. En ik verheug me op weer een seizoen bij 

TOGR, de club die ons bindt. Dank aan alle adverteerders en spon-

sors die deze krant mogelijk maakten! 

Ad van der Poort,

Voorzitter TOGR

Beste voetballiefhebbers, TOG’ers,

Sport verbroedert en bindt mensen! Dat is mijn stellige overtuiging. Zeker voetbal, 

in dit land van oudsher volkssport nummer één, houdt wekelijks miljoenen mensen 

bezig. Sommigen trappen zelf  tegen een bal en anderen volgen hun favoriete club 

als supporters langs de lijn of  het televisietoestel. Zeker in een stad als Rotterdam 

met drie betaald voetbalclubs en tientallen amateurclubs neemt de voetbalsport een 

belangrijke plaats in. Om te voetballen heb je velden nodig. Het klinkt zo logisch 

dat het een uitspraak van voetbalgoeroe Johan Cruijff  zou kunnen zijn. Maar het is 

natuurlijk wel zo. Gezien de door mij al eerder geschetste positie van voetbal in onze 

stad is het logisch dat de overheid verenigingen, die ook nog eens een sociaal-maat-

schappelijke functie vervullen, steunt. In het geval van TOGR betekent dat concreet 

dat we als deelgemeente een belangrijke financiële bijdrage hebben geleverd aan 

de totstandkoming van het nieuwe kunstgrasveld. Dat dat ook nog eens gebeurt in het voor Rotterdam zo bijzondere 

Sportjaar 2005 maakt mij trots. Hopelijk bent u dat op uw club, de accommodatie en de prestaties van alle elftallen. 

Voor wat de prestaties van het eerste elftal betreft: ik hoop over een jaar weer te kunnen zeggen dat er in Charlois een 

zaterdaghoofdklasser speelt!

Lionel Martijn,

Portefeuillehouder Sociale en Economische Zaken,  Deelgemeente Charlois

Nieuwe gezichten in de 

selectie van TOGR! 

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

v.l.n.r. Sami Cetin (afkomstig van Xerxes DZB), Lennie 

Moonen (Groote Lindt), Robert de Heer (Groote Lindt) 

en Stevey Sengers (B-selectie). Het complete elftal 

en de andere nieuwelingen treft u op de volgende 

pagina’s.

Een echte 
clubman...... 
Leen Huijser (68)

“Toen ik op mijn elfde 

lid werd van TOGR zei 

mijn vader al: ‘jongen... je 

bent niet alleen lid om te 

voetballen, je moet ook 

wat voor je club doen’. 

Die wijze les heb ik goed 

onthouden en ben daar-

om 25 jaar lang verzorger 

van de kleding bij het eer-

ste elftal geweest. Verder 

organiseerde ik de bingo 

en maak ik al veertien 

jaar lang drie keer in de 

week de kleedkamers in het clubgebouw schoon. Mijn 

echtgenote vindt dat geen probleem want Aaltje is een 

echte clubvrouw! We noemen haar overigens Ali en ze heeft 

25 jaar lang achter de bar gestaan bij TOGR. Soms is het 

schoonmaken wel ondankbaar werk, maar ik klaag niet hoor. 

Ik doe het werk uit clubliefde en als ik na een dag schoon-

maken thuis kom krijg ik steevast een dikke zoen van Ali. 

Weet je... ik hou van deze club, ik ga samen met mijn zwager 

naar alle wedstrijden kijken, zowel uit als thuis! Zelf   moest ik 

op mijn 40e stoppen met voetballen omdat ik last kreeg van 

mijn knieën. Ali herkende me op een gegeven moment al 

van verre aan mijn klutsknieën. Toen wist ik dat het tijd was 

om mijn voetbalschoenen definitief  op te bergen.”



Zo’n honderd pupillen en junioren die zijn verdeeld over 

acht teams. Wat wil je ze als vereniging bieden? Wat kún 

je ze bieden? Loes Bezemer: “Wij willen bij de jeugd meer 

gaan investeren in pure voetbalactiviteiten. Kijk, een feno-

meen als Sinterklaasavond handhaven we natuurlijk, maar 

we zullen niet meer zoveel energie steken in uitjes en een 

voetbalkamp. Daarmee onderscheid je je tegenwoordig 

niet meer als voetbalclub. Praktisch iedereen doet het, je 

trekt er kinderen en ouders niet meer mee over de streep. 

Nee, wij richten ons in eerste instantie op datgene waar we 

voor staan: voetbal. Denk bijvoorbeeld aan een bekende 

prof  die een demonstratietraining geeft.”

Rentree
Bezemer maakte tijdens het zomerreces haar rentree 

als jeugdvoorzitter. Een jaar of  tien geleden nam ze, 

naast man Johan, zitting in het jeugdbestuur. Eerst was 

ze notulist, daarna werd ze benoemd tot preses van het 

gezelschap. Na de geboorte van dochter Sanne besloot ze 

twee jaar lang het gezinsleven voorrang te geven, maar op 

verzoek van voorzitter Ad van der Poort keerde ze terug in 

haar oude functie. “Ik geníet ook echt van het plezier dat 

kinderen hebben op het veld.”

Als eerste onder gelijken zal Bezemer proberen met de 

overige leden van het jeugdbestuur haar doelen te ver-

wezenlijken. Daarbij weet ze onder meer penningmeester 

Kees Kersten aan haar zijde. “De jeugd is de voedingsbo-

dem van de vereniging”, stelt hij. “Daarom zeg ik: als je 

van je vereniging houdt, bekleed je een kaderfunctie bij 

de jeugd.”

Vrije gift
Kersten noemt zichzelf  “penningmeester in de ruimste zin 

van het woord”. Hij vervult niet alleen de taken die strikt 

genomen bij zijn functie horen, maar pakt ook andere 

klussen op en doet dat dan vaak op ludieke wijze. “Tijdens 

thuiswedstrijden van het eerste ligt altijd een stapel pro-

grammaboekjes bij de poort. Mensen kunnen er voor niets 

een meenemen. Ik ben er in het afgelopen seizoen bij gaan 

zitten om te zeggen dat bezoekers in ruil voor dat boekje 

best een vrije gift mochten doen aan de jeugdafdeling.” 

Met een knipoog: “Dat leverde ons toch telkens zo’n 50 

euro op.”

Kersten meldde zich twee jaar geleden aan als rustend 

lid van TOGR. “Ik heb gezegd: als je een vrijwilliger nodig 

hebt, dan ben ik beschikbaar. Penningmeester van het 

jeugdbestuur was het eerste dat me werd aangeboden. 

Sinds vorig jaar bekleed ik die functie. Met z’n allen willen 

we nu een aantal doelen realiseren.”

Bezemer: “We zouden onder meer graag zien dat de jeugd 

op den duur op een hoger niveau speelt. Nu is de kloof  

tussen de A-junioren en het eerste te groot. Worden je 

A-junioren sterker, dan kunnen er misschien wél een paar 

jeugdspelers doorstromen naar je eerste elftal.”

Nieuwe doelen jeugdafdeling
Voedingsbodem van de club

Meer jeugdspelers, meer jeugdtrainers, meer jeugdleiders en meer jeugdscheidsrech-
ters. Loes Bezemer is na een pauze van twee jaar koud terug als jeugdvoorzitter, of 
ze heeft alweer duidelijk voor ogen wat zij en haar medebestuursleden graag willen 
realiseren. “Ik vind het belangrijk dat kinderen sporten. Maar daar moeten dan wel de 
middelen voor zijn. Wij willen daar aan werken.”

Vraag een jonge, aankomende voetballer nooit naar 

zijn sterke punten. Kans van negen op tien dat hij 

bescheiden zegt daar zelf  niet over te kunnen oor-

delen en dat anderen het maar moeten zeggen. En 

wat zeggen die ‘anderen’ dan? “Meestal krijg ik te 

horen dat ik op karakter voetbal”, antwoordt Jeffrey 

de Koning. Glimlachend: “Dat klopt ook wel. Zelfs 

als we een keer met 4-0 achterstaan, wil ik nog dat 

we een doelpunt maken.”

Jeffrey de Koning geldt als kind van TOGR. Op 

z’n vijfde kwam hij er aan de hand van vader en 

toenmalig keeper Leo binnenwandelen en tot op 

de dag van vandaag verdedigt hij er het groen-wit. 

Toch had aan dat laatste afgelopen zomer zomaar 

een eind aan kunnen komen. Als één van de meer 

getalenteerde spelers van zijn lichting meende De 

Koning dat zijn ontwikkeling zou stokken wanneer 

hij nóg een jaar bij de A-junioren zou voetballen. 

Even flirtte hij zelfs met andere clubs. Gelukkig 

was binnen TOGR een oplossing voorhanden: 

evenals Hakam Yildiz werd De Koning als tweede-

jaars A-junior overgeheveld naar de B-selectie.

“Eerste elftalspeler Toni Garcia Mendes was vorig 

seizoen de eerste die zei dat ik hogerop kon”, zegt 

de jongeling. “In het voorjaar heb ik daarom twee-

maal met Onder 23 meegedaan. De eerste keer 

was het wennen, de tweede keer heb ik laten zien 

wat ik kan als linksback. Het is ook díe positie waar 

ik me in het tweede op richt. Ik ga proberen zoveel 

mogelijk aan spelen toe te komen.”

Kind van TOGR

Jeffrey de Koning: 
A-junior in het tweede
Een A-junior die deel uitmaakt van het tweede. Die op zijn zeventiende de 
kans aangrijpt zich verder te verbeteren tussen senioren. Sinds hij als dreu-
mes bij TOGR begon, pakte Jeffrey de Koning alleen een titel bij de F-pupillen. 
Nu zegt hij: “Ik ga hier niet weg voordat ik wéér kampioen ben geworden.”
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Voor consumenten advies kunt u bellen 
met 070 - 307 34 44

Bezoek onze website: www.dr-vanderhoog.nl
Hierop vindt u onze aanbiedingen 

en verkooppunten.

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



“Dankzij vele contacten beschikken wij over een flink 

bestand van arbeidskrachten die flexibel inzetbaar zijn”, 

zegt Michel Floret. “Voorbeelden? Schilders, stralers, verf-

spuiters in de conserveringsbranche. Maar ook: lassers, 

bank-ijzerwerkers, productiemedewerkers en timmerlie-

den.” Jaarlijks detacheert Amanos Projektbureau bv  tach-

tig tot 120 technische medewerkers. Is een onderneming 

gericht op bijvoorbeeld metaal, industrie of  constructie 

én heeft ze arbeidskrachten nodig, dan kan Amanos het 

bedrijf  op de wenken bedienen. “Het is grotendeels een 

kwestie van relaties”, zegt Floret.

Bevriend 
Het woord is gevallen: relaties. In de loop der jaren 

leerden Floret en Ramazan Gungoren er ook talloze 

kennen op sportcomplex De Lage Weide. Floret zette 

er in 1992 zijn eerste schreden toen zoonlief  Mazlum 

als F-pupil het groene shirt over de schouders trok. Een 

paar jaar later maakte Gungoren zijn zoon Furkan even-

eens TOGR-lid. Floret: “In de loop der jaren raakten we 

met steeds meer mensen bevriend. Logisch, want zowel 

tijdens trainingen als wedstrijden gingen we naar onze 

zonen kijken. Op een gegeven moment merk je dan dat 

TOGR een deel van je sociale leven is geworden, dat je 

er ook graag bent om even ontspannen te praten over 

andere dingen dan het werk.”

Toch zou de factor ‘werk’ ook een rol gaan spelen binnen 

hun verenigingsleven. In 1994 zetten Floret en Gungoren 

Amanos Projektbureau bv op. Twee jaar later besloten 

ze met hun bedrijf  jeugdsponsor te worden bij TOGR. 

“Ramazan en ik hadden daarmee geen commerciële 

bedoelingen”, zegt Floret. “We wilden gewoon iets doen 

voor de club in het algemeen en de jeugd in het bijzonder.” 

Gungoren vult aan: “Het was ons doel met die sponsoring 

iets terug te geven aan de maatschappij. Het is toch leuk 

als je de jeugd zoiets moois kunt bieden als voetbal? 

Kinderen leren in een team te werken, ze zijn gezond bezig 

en bovendien voorkomt sport dat ze vervelende dingen 

gaan doen.”

Overstap
Acht jaar lang stond ‘Amanos Projektbureau bv’ op de 

shirts van jeugdteams. Totdat de toenmalige hoofdsponsor 

van TOGR - DVDland - afzwaaide en voorzitter Ad van der 

Poort in 2004 bij Floret en Gungoren een balletje opgooide 

de overstap te maken van de jeugd naar de A-selectie. 

“TOGR was echt onze club geworden”, zegt Floret. “En als 

je een TOGR-hart hebt, zeg je in zo’n situatie natuurlijk ja. 

We hebben voor twee jaar getekend.”

Het debuut als hoofdsponsor ging afgelopen seizoen 

gepaard met degradatie van het eerste uit de hoofdklas-

se. “Dat was slecht toeval”, glimlacht Floret. “Toch vonden 

Ramazan en ik het niet heel vervelend. Natuurlijk, TOGR 

wil graag goed presteren, maar tegelijkertijd zijn we een 

amateurclub en gaat het in eerste instantie om fijn spor-

ten en plezier hebben met elkaar.” Gungoren: “Ik verheug 

me op het nieuwe seizoen. Eigenlijk is het leuker om in 

de eerste klasse mee te doen om het kampioenschap 

dan om in de hoofdklasse tegen degradatie te moeten 

vechten.”

Nieuwe kansen
Voor TOGR geldt dus vanaf  het eerste weekeinde van 

september: nieuwe ronde nieuwe kansen. Bij Amanos 

Projektbureau bv weten ze zelf  ook alles van. Op 1 juni 

verkaste het bedrijf  in Rotterdam van een huurpand 

aan de Dorpsweg naar een fonkelende kooplocatie aan 

de Laan op Zuid. “Een nieuwe uitdaging”, weet Floret. 

“De vorige wijk ging commercieel gezien achteruit. 

Onze toekomst ligt hier, aan de Laan op Zuid. We zitten 

dichtbij de Kop van Zuid en we zitten dichtbij allerlei 

verbindingen van het openbaar vervoer. Binnen een 

mum van tijd ben je in het centrum of  in Rotterdam-

Noord.” En de verbinding met de Charloisse Lagedijk? Hoe 

staat het daarmee sinds de verhuizing? “Prima”, lacht Floret. 

“TOGR blijft voor ons een omgeving waar we ontspannen 

kunnen babbelen met vrienden en waar we even niet met 

ons werk bezig hoeven te zijn.” 

Nieuwe doelen jeugdafdeling
Hoofdsponsor Amanos Projektbureau verhuisd

Van voetbalvaders tot suikerooms

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
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Van voetbalvader tot suikeroom. Michel Floret en Ramazan Gungoren maakten op een bijzondere manier carrière binnen TOGR. 
Klopten ze er ooit aan om hun zoon aan te melden als lid, vorig jaar wist de vereniging hén te vinden. Of Floret en Gungoren hoofd-
sponsor wilden worden met hun bedrijf Amanos Projektbureau bv? “Als je een TOGR-hart hebt, zeg je dan natuurlijk ja.”

Amanos Projektbureau bv

Laan op Zuid 392

3071 AA Rotterdam

Tel  010 480 81 84

Fax 010 480 09 68

E-mail info@amanos.nl

Internet www.amanos.nl

Ramazan Gungoren

Michel Floret



De nieuwe assistent-
trainers Pieren en De Koning
Milko Pieren (34) en Martin de Koning (39) zijn de nieuwe assistent-trainers van TOGR. 

Pieren speelde betaald voetbal bij Sparta, VVV, Cambuur Leeuwarden en FC Zwolle. Hij 

bouwde af  bij ASWH en Groote Lindt. Als actief  voetballer beleefde hij zijn hoogtepunt in 

het midden van de jaren negentig toen hij in het bekertoernooi met Cambuur de halve fina-

les bereikte door Ajax te verslaan. Ajax was destijds wereldkampioen! Bij Groote Lindt was 

hij in het veld het ‘verlengstuk’ van trainer Theo de Boon die ook naar TOGR overstapte.

De Koning was bij Groote Lindt ook assistent van De Boon met wie hij uitstekend samen-

werkt. “Hij is een enorme perfectionist en dat spreekt me aan. Het was voor ons een 

domper dat TOGR degradeerde uit de hoofdklasse, maar het blijft een grote uitdaging om 

hier te werken. Ik denk dat Milko, Theo en ik elkaar prima aanvullen.”

Playa Blanca, Puerto del Carmen, Costa Teguise of Jandia,
Puerto de Mogan, Playa del Ingles, Maspalomas of San Agustin,
Playa de las Americas, Costa Adeje, Los Cristianos of Puerto de la Cruz.

Kortom: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote of Tenerife.
Op elk eiland hebben wij de perfecte mogelijkheden om een tot 
in de puntjes geregeld trainingskamp te organiseren. En niet 
alleen op de Canarische Eilanden, maar ook op het Europese 
vaste land bieden wij een scala van mogelijkheden.

Met jarenlange ervaring in de sport en op het gebied van
zaken-, vakantiereizen en incentives, is Rho-Delta Travel
het toonaangevend reisbureau waar het gaat om het 
organiseren van een top sportreis. 

Clubkleding wassen? Tijdelijk een fysiotherapeut of masseur
aan de staf toevoegen? Organiseren van een oefentoernooi?

Rho-Delta Travel, Escudostraat 2, Barendrecht, The Netherlands, tel. 0031 (0) 10 479 17 36
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Rho-Delta Travel voor incentives,
trainingsstages en evenementsreizen

Playa Blanca, Puerto del Carmen, Costa Teguise of Jandia,
Puerto de Mogan, Playa del Ingles, Maspalomas of San Agustin,
Playa de las Americas, Costa Adeje, Los Cristianos of Puerto de la Cruz.
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Het wedstrijd-
programma
2005: 3-9 RVVH uit, 10-9 Strijen thuis, 17-9 Barendrecht uit, 24-9 Vitesse Delft 

thuis, 1-10 Xerxes DZB uit, 8-10 Spijkenisse thuis, 15-10 Voorschoten ’97 thuis, 

29-10 Semper Altius uit, 5-11 ‘s Gravenzandse SV thuis, 12-11 JAC uit, 

19-11 Valken ’68 thuis, 3-12 Strijen uit, 10-12 RVVH thuis

2006: 14-1 Barendrecht thuis, 21-1 Vitesse Delft uit, 4-2 Xerxes DZB thuis, 

11-2 Spijkenisse uit, 4-3 Voorschoten ’97 uit, 18-3 Semper Altius thuis, 

25-3 ’s Gravenzandse SV uit, 8-4 JAC thuis, 22-4 Valken ’68 uit

De duidelijke doelstelling van hoofdtrainer 

Theo de Boon

“Met inzet en passie 
terug naar hoofdklasse”
“Als jonge trainer moet je een goed verhaal hebben, je zult altijd 
extra je best moeten doen om anderen van je visie te overtuigen”. 
Theo de Boon kan het weten want de inwoner van Sleeuwijk 
begon al op zijn 27e (!) met zijn trainerscarrière. Inmiddels is hij 
36 jaar en start voor hem alweer een nieuw hoofdstuk in zijn dikke 
boek vol trainersavonturen, deze keer als coach van TOGR.

De erelijst van trainer Theo de Boon is er één om trots op te zijn. Na een carrière als voet-

baller bij Hardinxveld en DS’79 (onder trainer Simon Kistemaker) moest hij op zijn 25e met 

een onwillige knie zijn voetbalschoenen voorgoed uittrekken. Maar wie denkt dat De Boon 

teleurgesteld thuis ging zitten heeft het mis. Hij pakte gedreven de trainerscursussen op 

en werd twee jaar later coach van Hardinxveld. Met die club won hij direct een periodeti-

tel. Daarna vertrok hij naar zaterdagderdeklasser Sleeuwijk waarmee hij kampioen werd. 

Vervolgens kon De Boon in zijn eerste jaar als trainer van Groote Lindt ook de champagne 

ontkurken toen hij weer een kampioenschap vierde en promoveerde naar de eerste klasse 

waarin Groote Lindt vorig seizoen op een verdienstelijke vijfde plaats eindigde. 

Actie- en reactievoetbal
“De communicatie binnen TOGR gaan we verbeteren, 

de discipline in de hoofdselectie moet aangescherpt 

worden, we gaan gerichter en tactischer trainen en 

het publiek kan in ieder geval een gedreven elftal ver-

wachten”, zegt De Boon vol overgave. “Het elftal was 

gewend om in de hoofdklasse met de snelle spitsen 

countervoetbal te spelen, maar dat ‘reactievoetbal’ 

zullen we nu moeten veranderen in ‘actievoetbal’. In 

de eerste klasse moeten we zelf  het spel maken en 

dat verdient niet alleen een andere mentaliteit maar 

ook een gewijzigde tactiek. Winston Faerber krijgt een 

belangrijke taak want hij wordt mijn verlengstuk in het 

veld. Hij speelde zo’n 400 duels voor ADO Den Haag 

en FC Den Bosch dus hij moet in staat zijn om binnen 

de lijnen de nodige aanwijzingen aan zijn medespe-

lers te geven.”

Imago
“Overigens heb ik niet alleen oog voor het eerste elftal, ook de jeugd verdient de volle aan-

dacht. TOGR heeft moeite om jeugdspelers aan zich te binden en dus moeten we er alles 

aan doen om ze te stimuleren om tóch naar de Charloisse Lagedijk te komen. We heb-

ben dan ook twee jeugdspelers overgeheveld naar het tweede elftal, dat is goed voor de 

ontwikkeling van die jongens en bovendien uitstekend voor het imago van TOGR.”  Toen 

De Boon in december zijn contract tekende was hij ervan overtuigd bij een hoofdklasser 

aan de slag te gaan. “Als ik terugdenk aan die wedstrijd tegen Go Ahead Kampen waarin 

de club degradeerde dan kan ik nog altijd niet bevatten waarom het mis ging”, zegt hij. 

“Toch heb ik de domper snel verwerkt en realiseerde ik me dat het voor mij ook een schit-

terende uitdaging is om deze mooie club terug te brengen naar de hoofdklasse. Overigens 

denk ik dat Voorschoten, Barendrecht, Vitesse Delft en RVVH dit seizoen onze grootste 

concurrenten zijn. Ik hoop op een geweldig seizoen en mochten mensen het oneens zijn 

met mijn tactiek of  iets anders dan sta ik open voor discussie. Supporters en leden van 

TOGR hebben recht op uitleg. Het is tenslotte hun club.”
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De visie van directeur Gert-Jan Lammens van Rotterdam Sportsupport

“Verenigingen vervullen een cruciale 
en telkens veranderende functie”
“Het feit dat ze bij TOGR de keuken verpachten aan een horecaondernemer geeft aan dat de club op een bedrijfsmatige manier 
geleid wordt”, zegt Gert-Jan Lammens. De directeur van Rotterdam Sportsupport, dé verenigingsondersteuner in onze stad, over het 
veranderde verenigingsleven.

“Het is voor veel clubs steeds moeilijker 

om zelf  de broek op te houden en daar 

helpen we ze bij”, zegt Lammens die sinds 

februari 2005 directeur is van Rotterdam 

Sportsupport. “Soms door tijdelijk een pro-

fessionele kracht in te zetten, soms door 

ze te adviseren en soms door als net-

werkorganisatie te fungeren. Dat laatste 

wordt steeds belangrijker. Naast TOGR 

zit Transvalia Zwart Wit, een fusieclub die 

het uitstekend doet. De voorzitter droeg 

onlangs uit dat hij clubs die ook aan een 

fusie of  aan samenwerking denken wil ver-

tellen hoe zij de zaken hebben aangepakt. 

Dat is toch geweldig. We kunnen het ons 

niet meer veroorloven om overal zelf  het 

wiel uit te vinden. De tijd dat de gemeente 

zomaar subsidies gaf  is voorbij. Er wordt 

steeds kritischer gekeken naar hoe vereni-

gingen zijn georganiseerd en of  er beleid 

wordt gemaakt.”

TOGR
“Als ik hoor dat ze bij TOGR de keuken 

verpachten aan een horecaondernemer 

geeft dat aan dat de club op een bedrijfs-

matige manier geleid wordt”, vervolgt 

Lammens. “Dat ze heel simpel naar de 

kosten en baten kijken. En zo ontlast je 

ook nog eens de vrijwilligers die het vaak 

al heel druk hebben met andere dingen. 

Als ze dit zo aanpakken staan ze er ook 

vast voor open om eens met een club als 

Transvalia van gedachten te wisselen. 

En waarom zou die club, als hun eigen 

velden onbespeelbaar zijn, niet een keer 

gebruik kunnen maken van het nieuwe 

kunstgrasveld van TOGR. En misschien 

kan Transvalia iets leren van de profes-

sionele wijze waarop TOGR met sponso-

ring omgaat? Verenigingen kunnen elkaar 

op zoveel vlakken helpen.”

Toekomst
“Steeds meer verenigingen zullen mana-

gers in dienst hebben die de club runnen”, 

stelt Lammens vast. “NOC*NSF stelt daar-

voor nu al geld beschikbaar aan een aantal 

sportbonden. Door onze uitstekende relatie 

met de korfbalbond is er bijvoorbeeld sinds 

kort een korfbalmanager voor twintig uur in 

de week bij ons actief. Zij gaat de veertien 

Rotterdamse clubs helpen en professiona-

liseren. Dat zal op termijn ook bij andere 

sporten gebeuren. Verenigingen zullen 

daardoor sterker worden en een andere rol 

krijgen in de buurt of  wijk waar ze gevestigd 

zijn. Wij willen en zullen ze daarbij helpen. 

Dat is onze taak want verenigingen vervul-

len een cruciale functie in onze stad. We 

kunnen niet meer zonder!”
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Nieuwe gezichten in de selectie 

van TOGR! 

Celsius Grant (afkomstig van Deltasport), Roel van Rixoort (SHO) en Michael 

Miranda (B-selectie, v.l.n.r.),  zijn welkome versterkingen in onze selectie.



TOGR 1
Achterste rij: Danny Kuppen (teammanager), Roel van 
Rixoort, Stevey Sengers, Moises Freire Monteiro, Sylvester 
Winkelhof, Ruben Muskiet, Robert de Heer, Michael Miranda, 
Rustem Pepaj

Middelste rij: Fred Volckmann (assistent-scheidsrechter), 
Celcius Grant, Lennie Moonen, Lenine Cabral Semedo, 
Winston Faerber, Michael van Nerum, Niculino Ramos, Sami 
Cetin, Oswaldo de Pina, Henk Sanders (verzorger)

Voorste rij: Antonio Garcia Mendes, Fredson Fortes 
Boaventura, Ruud Langenberg, Martin de Koning (keepers-
trainer), Theo de Boon (hoofdtrainer), Milko Pieren (assistent-
trainer), Ivo Reemnet, Robert Langenberg, Carlito Carvalho 
Rodrigues.
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Businessclub TOGR blijft ook in eerste klasse actief
Voorzitter Frans de Vos van de sponsorcommissie ontvouwt zijn plannen

 

“Natuurlijk was het leuker geweest 
om tegen nieuwe sponsors te zeg-
gen dat we in de hoofdklasse spe-
len, maar de eerste klasse met heel 
veel aansprekende tegenstanders 
uit deze regio is ook geweldig. Er is 
geen enkel businessclublid dat zich 
heeft afgemeld omdat we niet meer 
op het hoogste niveau spelen.” Aan 
het woord is Frans de Vos, de voor-
zitter van de sponsorcommissie die 
ook op een lager niveau onvermin-
derd actief blijft.

“Natuurlijk baalde ik stevig toen we begin juni degra-

deerden naar de eerste klasse”, zegt De Vos, die 

in het dagelijks leven aan de weg timmert met zijn 

bedrijf  De Vos Personeel & Management. “Maar al 

snel was er het besef  dat we een paar prachtige 

jaren achter de rug hebben die niemand ons meer 

afpakt. Als relatief  kleine club hebben we gespeeld 

tegen bijvoorbeeld IJsselmeervogels, Quick Boys 

en Huizen. Tegen de laatste club debuteerden we 

destijds heel verrassend met een overwinning in de 

hoofdklasse. Het was mooi om mee te maken en 

het verblijf  op het hoogste niveau heeft ons sowieso 

opgeleverd dat we de laatste jaren op eigen wijze 

professioneel met sponsoring omgaan.”

Programma
De Vos zit op zijn praatstoel en steekt zijn enthou-

siasme voor de voetbalsport niet onder stoelen of  

banken. Hij zit elke veertien dagen op de tribune 

in De Kuip en bezoekt zoveel mogelijk wedstrijden 

van TOGR waar hij al jarenlang bestuurlijke functies 

vervult. “In amper twee jaar tijd hebben we een volwaardig 

programma met aantrekkelijke evenementen voor onze 

sponsors neergezet”, zegt hij trots. “Ook in de eerste 

klasse doen we geen concessies aan onze activiteiten-

Op zoek naar nieuwe 
businessclubleden
Mooie prijzen voor iedereen 
die meehelpt

Iedereen die een lid voor de businessclub 

van TOGR aanbrengt wordt daarvoor beloond. 

Met een dvd van Johan Cruijff, een voucher 

voor een gratis schoonheidsbehandeling en een 

reischeque van € 50,- te besteden bij 

www.topreischeque.nl. Voor elk voor 31 decem-

ber 2005 aangebracht lid ontvangt u ook 50 

punten, vanaf het tweede lid dat u bindt aan 

TOGR krijgt u 75 punten en brengt u ‘toeval-

lig’ het 50e lid aan volgt er een bonus van 100 

punten. We houden een klassement bij en zullen 

tijdens de Nieuwjaarsreceptie in 2006 de winnaar 

bekend maken. Die krijgt een reischeque van 

maar liefst € 500,-. Verder zijn er een portable 

dvd-speler, een home cinema set, een tegoedbon 

voor een visschotel voor zes personen en een 

Feyenoord-toetsenbord te verdienen. De actie 

wordt georganiseerd door de sponsorcommissie 

van TOGR en wordt ondersteund door 

www.topreis.nl en Sales Up! Promotions. 

Iedereen mag meedoen!
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Nieuwe gezichten in de selectie van TOGR!

Ruud en Rob Langenberg (afkomstig van Barendrecht) , Winston Faerber (Deltasport) en 

Fredson Fortes Boaventura (B-selectie, v.l.n.r.) zijn nieuw in de selectie van TOGR.
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kalender. We organiseren op maandag 3 oktober voor de 

derde keer het Groen Witte Mannendiner, we bezoeken 

een wedstrijd in het betaalde voetbal, alle businessclub-

leden ontvangen snel een aanbieding voor de inmiddels 

befaamde trip naar een wedstrijd in het buitenland en 

verslaggever Jan Dirk Stouten van RTV Rijnmond zal tij-

dens de Nieuwjaarsreceptie weer een bekende topsporter 

interviewen. En verder is iedereen natuurlijk van harte uit-

genodigd om tijdens onze thuiswedstrijden iets te drinken 

en eten in de bestuurskamer. Zeker met tegenstanders als 

Spijkenisse en Barendrecht zal het daar druk en gezellig 

worden.”

Mooi
“Terwijl ik vertel wat we met de sponsors allemaal gaan 

doen, bedenk ik me dat we met een leuke groep bedrij-

ven al veel mooie dingen hebben meegemaakt. Mario 

Been en Dennis de Nooijer waren te gast bij onze club 

en maakten ons deelgenoot van hun ervaringen in het 

betaalde voetbal. We bezochten spectaculaire wedstrij-

den van Excelsior en Sparta en vooral de trips naar 

het buitenland zullen mij bijblijven. In 2003 zagen we in 

Londen in twee dagen Fullham - Chelsea en Tottenham 

Hotspur – Manchester United. De sfeer in en rond de 

stadions was geweldig. Eind vorig jaar gingen we met 

ruim twintig man naar Barcelona dat thuis speelde tegen 

Valencia. Het werd 1-1 en we zaten een paar meter 

van het veld. De dag na de wedstrijd zaten we op de 

Ramblas in ons overhemd met korte mouwen een bak 

koffie te drinken. Het was eind december!”

Contributie
Het verhaal van De Vos is duidelijk en aan enthousiasme 

geen gebrek. Heeft de degradatie dan helemaal geen 

gevolgen voor zijn club? “We hebben besloten om de 

bijdrage voor het lidmaatschap van de businessclub niet 

te verhogen”, zegt hij daarover. “Dat was wel onze bedoe-

ling, maar toen we degradeerden hebben we bepaald 

dat de contributie 650 euro blijft. Daarvoor krijg je een 

handvol aantrekkelijke bijeenkomsten terug, kun je elke 

wedstrijd met een of  meerdere relaties bezoeken en ont-

vang je deze krant. Of  bedrijven er ook nieuwe zakelijke 

contacten aan overhouden hebben ze eigenlijk zelf  in de 

hand. Niets komt vanzelf. Ik ken alle sponsors persoonlijk 

en er zijn heel wat bedrijven die onderling zaken doen. 

Maak gebruik van het netwerk van TOGR, zou ik iedereen 

willen meegeven. Weet je bijvoorbeeld dat één van onze 

sponsors spontaan ruim 5500 euro heeft ingezameld 

toen hij in de vorige Krant van TOGR las dat Gerard 

Baks zich ging inzetten voor het goede doel? Dat geld 

is ten goede gekomen aan de patiënten in het Sophia 

Kinderziekenhuis. Dat is een goed voorbeeld van hoe we 

elkaar kunnen helpen.”

Wilt u meer informatie over de actieve business-

club van TOGR of wilt u iets weten over de andere 

mogelijkheden om TOGR te sponsoren? Bel dan 

met Frans de Vos, de voorzitter van de sponsor-

commissie, (06) 22907905.

De volgende bedrijven zijn al lid van de busines-

sclub:

Goud:

Amanos Projectbureau

Olsthoorn Transportbedrijf

Zilver:

Bouwfonds

Brons:

Gemeente Salla

Henk Sanders

Kees Kersten

Wim van der Knaap

A&C Engineering

Baks Management

Collens Assurantie Advies

Drukkerij van Es

Van Hamburg Verhuur Materieel

IFA Groep

ILS

Stouten Communicatie & Organisatie

KD Home Products

Schorn & Partners

Accountantskantoor H. Wander RA

Eef Sterk Assistancy

Ruseler Makelaars

Sales Up! Promotions

Leo Ringelberg Touringcars

Rho Delta Travel

Connectholland

De Vos Personeel & Management

Borrie & Co Accountants

Een echte clubman...... 
Gerard Verschoor (59)
“Het is alweer 34 jaar geleden dat ik naar Oud-Beijerland 

ben verhuisd, maar ik ben geboren en getogen aan de 

Charloisse Lagedijk. Daar ben ik echt trots op. Natuurlijk 

had ik in mijn woonplaats naar SHO kunnen gaan, maar 

TOGR blijft toch die aantrekkingskracht houden. Vandaar 

dat ik elke week met plezier de rit vanuit de Hoekse Waard 

naar Rotterdam maak om mijn ploegje te zien voetballen. 

Als je zo verslingerd bent aan je club dan ga je automatisch 

vrijwilligerswerk doen en daarom ben ik vice-voorzitter, 

secretaris en penningmeester geweest van TOGR. Ik vind 

het prettig dat ik nog steeds veel bekenden van vroeger op 

de club zie, dat levert altijd mooie gesprekken op. We heb-

ben toch één ding gemeenschappelijk en dat is de historie 

van TOGR. En dan te bedenken dat ik aanvankelijk niet in 

voetbal geïnteresseerd was! Ik durf  het bijna niet te zeggen 

maar ik heb in mijn jeugd gekorfbald, dat was bij DIO aan 

de Schulpweg. Ik heb geen idee waarom ik die sport ooit 

beoefend heb, maar nadat ik op mijn 22e werd overgehaald 

om te gaan voetballen bij TOGR is het toch nog goed geko-

men met me.”
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Zware bevallingen schijnen tot de 

mooiste kindjes te leiden. In het geval 

van TOGR gaat die vlieger ook op. 

Heel lang duurde het voordat er over-

eenstemming was over de financiering 

van het kunstgrasveld. Maar nu het 

hypermoderne fieldturf-veld er sinds 

afgelopen zomer ligt, wordt alleen nog 

maar stilgestaan bij de geneugten van 

de geavanceerde techniek. 

“Het is een veld dat is gecertificeerd 

door de KNVB”, weet ex-voorzitter 

Gerard van der Meijde. “Alle teams 

mogen er dus competitievoetbal op 

spelen. Uitzondering is het eerste. 

Daarvoor hadden we voorafgaand 

aan de competitiestart toestemming 

moeten vragen aan de KNVB, maar 

dat hebben we niet nodig gevonden.”

 “In mei is op veld 2 een laag van 

vijftig centimeter afgegraven”, ver-

volgt Van der Meijde. “Uiteindelijk 

was dat 3500 kuub grond. Daarna 

is er zand gestrooid, zijn rollen tapijt 

uitgelegd en aan elkaar gelijmd en 

tot slot is een laag lavarubber aan-

gebracht.”

Parkeerprobleem
Ruim anderhalf  jaar geleden nodigde 

het TOGR-bestuur sportwethouder 

Nico Janssens uit zich te vergewissen 

van de staat van de accommoda-

tie. Belangrijkste aanleiding voor de 

invitatie was de matige parkeerge-

legenheid, maar ook veld twee zou 

gespreksonderwerp zijn.

“Het begon al mooi”, grijnst Ad van 

der Poort. “Janssens en zijn vrouw 

werden gebracht door een chauffeur, 

maar de auto bleef  halverwege het 

terrein steken. Duidelijker had de par-

keerproblematiek niet onder de aan-

dacht kunnen worden gebracht. Het 

werd uiteindelijk heel gezellig. In die 

sfeer heb ik de wethouder ook veld 

twee, het trainingsveld, laten zien. 

Vanwege het regenachtig weer stond 

dat net blank. Janssens toonde begrip 

voor onze problemen.”

Financiering
Een tijd later honoreerde de gemeen-

te het verzoek. Dankzij het Sportjaar 

2005, een project om sport te stimu-

leren en te ontwikkelen, kreeg TOGR 

geld toegezegd. De rest van de finan-

ciering zou moeten komen van de 

deelgemeente Charlois. Het duurde 

even voordat die partij over de brug 

kwam. Vooralsnog is het kunstgras-

veld gerealiseerd, maar is het niet 

mogelijk ook de parkeergelegenheid 

te verbeteren.

“We zijn blij met het kunstgrasveld”, 

zegt Van der Poort. “Een goede ont-

wikkeling met het oog op de toekomst. 

Alleen bij sneeuw of  strenge vorst 

mag er niet op worden gevoetbald. 

Maar in principe wordt er elke maan-

dag, dinsdag, woensdag en donder-

dag op getraind en hebben we de 

mogelijkheid er zaterdags vier wed-

strijden te spelen.”

Bijna altijd bespeelbaar en nauwelijks onderhoud

Nieuwste aanwinst: een 
kunstgrasveld
“Pas op hè, veld 2 hoeft niet meer te worden gemaaid!” Pure voetbalhumor natuurlijk, 
het advies dat onderhoudsman Ben Lens onlangs kreeg van voorzitter Ad van der Poort. 
Maar ondertussen is iedereen bij TOGR zich in alle ernst bewust van de voordelen die 
het fonkelnieuwe kunstgrasveld aan de Charloisse Lagedijk met zich meebrengt. “Onze 
teams kunnen er praktisch onbeperkt op terecht. Bovendien vergt het veld nauwelijks 
onderhoud.”

Professionele 
keuken 
De keuken van TOGR is sinds deze zomer 
in professionele handen. Jasper Visser, 
eigenaar van een cateringbedrijf én al 25 
jaar lid van TOGR, pacht de keuken van 
zijn club. Peter en Femke Lens kunnen zich 
nu volledig op het bargedeelte richten en 
het bestuur van TOGR hoeft niet langer op 
zoek naar vrijwilligers die steeds schaar-
ser worden.

Jasper Visser (50) is goed voor een schat aan ervaring in 

horeca en logistiek. Ruim een jaar runt hij nu zijn eigen 

bedrijf: Visser horeca en catering. De gewezen club-

scheidsrechter biedt zijn diensten aan op de meest uiteen-

lopende niveaus: van een trouwerij tot een bedrijfspresen-

tatie en van een verjaardag tot een zakenlunch. “Kwaliteit 

is bij mij nummer één”, zegt hij. “Ik leg geen goedkope 

Chinese garnaal neer waar je zo doorheen kijkt. Nee, bij 

mij krijg je gewoon goede Hollandse garnalen.”

Sinds kort werkt Visser vanuit de keuken van TOGR. Op 

donderdag en zaterdag is hij er druk in de weer voor leden 

en andere bezoekers van de vereniging, maar op andere 

dagen kan hij er bezig zijn saladeschalen samen te stellen 

voor een bedrijfspresentatie. De keuken is onlangs gron-

dig vernieuwd.“Toen de kans zich voordeed de keuken te 

pachten, heb ik gezegd dat ik dan wel graag in een ruimte 

met moderne apparatuur wilde werken. Op die manier 

kan je toch nét wat meer bieden tijdens bijvoorbeeld een 

sponsoravond.”

Visser hoopt dat het mogelijk is er een traditie van te 

maken dat hij op donderdagavond de selectie een kleine 

of  uitgebreide maaltijd serveert aan tafel. “Dat zou ook 

goed zijn voor de teamgeest.” Maar vanzelfsprekend heeft 

Visser ook ideeën voor de overige leden. “Ik ben onder 

meer van plan het iedereen rondom de Kerst lekker mak-

kelijk te maken. Dan kunnen leden bij mij een vis- en/of  

vleesschotel en diverse salades bestellen die ze in de 

kantine kunnen afhalen.” 

 

 

Jasper Visser aan het roer
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Buurman Been komt graag bij TOGR

“Er gaat niets boven de Charloisse Lagedijk”
‘Effe een bakkie doen bij de buren’, heeft voor Mario Been een andere betekenis dan voor de gemiddelde mens. Als de ex-prof van 
onder meer Feyenoord één deurtje verder op bezoek gaat dan pakt hij een wedstrijdje mee en drinkt hij gezellig een biertje in de 
kantine. De buurman van Mario Been heet dan ook TOGR. 

Marinus Antonius Been wordt op 11 december 1963 gebo-

ren aan de Aelbrechtskade in Rotterdam, op z’n tweede 

jaar verhuist hij naar Rotterdam-Zuid. Daar stapt de jonge 

Mario vrijwel dagelijks op zijn fiets om van zijn huis aan de 

Bonaventurastraat naar de Charloisse Lagedijk te rijden 

om daar te spelen met z’n vrienden. Als klein jongetje wist 

hij het al: ‘hier wil ik ooit wonen’. Die droom kwam uit na 

een lange carrière die begon in de jeugd van Feyenoord. In 

1982 maakte Been zijn debuut in Feyenoord 1. Vervolgens 

speelde hij als ‘Mariodonna’ bij Pisa, kwam na drie jaar 

terug in Nederland om voor  Roda JC en Heerenveen te 

voetballen, verkaste nog even naar FC Tirol en beëin-

digde zijn profcarrière in 1996 bij Excelsior. 

Uitgerekend bij die Kralingse club maakt 

Been dit seizoen zijn debuut als hoofdtrainer 

in het betaalde voetbal. 

Je had al lang een wens om aan de 

Charloisse Lagedijk te wonen, wanneer 

werd die droom werkelijkheid?

Mario Been: “Toen ik in 1993 in Oostenrijk bij 

FC Tirol speelde. Mijn vrouw Astrid en ik von-

den dat dijkje op de grens van Rotterdam en 

Barendrecht zo’n mooie plek en op een avond 

in Innsbruck hebben we besloten om op die 

plaats een huis te bouwen. We hebben er 

nooit spijt van gehad, het is er rustig terwijl je 

toch dichtbij de stad woont. Ik heb in het schil-

derachtige Pisa gewoond, op een mooie berg 

bij Innsbruck, in Drachten en in Heerlen maar 

er gaat niets boven de Charloisse Lagedijk!”

Vorig seizoen was je regelmatig bij TOGR 

te vinden omdat je vriend Wim van der 

Steene er trainer was. Zien we je, nu hij 

vertrokken is, dit seizoen ook nog bij 

TOGR?

“Ja, uiteraard zal ik regelmatig bij de wed-

strijden gaan kijken, het is tenslotte naast de 

deur. Al zal ik de gesprekken met Wim na de 

wedstrijden wel missen. Ik ken hem al heel lang en speel 

samen met hem in Feyenoord 5. Overigens kwam ik niet 

alleen voor Wim naar TOGR, ik ben ook bij de wedstrijden 

om nieuwe spelers voor Excelsior te scouten.”

Excelsior doet het goed in de eerste divisie, Sparta is 

terug op het hoogste niveau en Feyenoord blijft een 

topclub. Hoe verklaar je het dan dat het Rotterdamse 

amateurvoetbal zo terugloopt?

“Er zijn heel veel clubs in Rotterdam waardoor het talent 

verspreid is. In dorpen met maar één voetbalvereniging zie 

je die problemen veel minder vaak omdat de binding met 

de inwoners veel sterker is.  Hopelijk blijft TOGR gezond 

en nog heel lang aan de Charloisse Lagedijk. Een betere 

buurman kun je je toch niet wensen?! Nee, ik ga voorlopig 

ook niet verhuizen, zo’n stekkie krijg je nooit meer. Joke 

Bruijs en Gerard Cox zongen het al: ‘Niets van ons geluk 

van later was daar aan gelijk....we liepen samen op de 

Charloisse Lagedijk’.

8

www.bouwfonds.nl
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Niet standaard maar op maat

Rho-Delta Travel:
reizen met iets extra’s
Als geboren en getogen jongen van Rotterdam-Zuid voelde hij zich bij zijn eerste bezoek 
onmiddellijk thuis bij TOGR. “Geen poeha, maar een toffe en ongedwongen sfeer”, zegt 
hij. Robert Boer gaat met Rho-Delta Travel zijn tweede seizoen in als lid van de busines-
sclub. Of hij nóg meer zou willen doen aan de Charloisse Lagedijk? Lachend: “Hebben 
ze nog een looptrainer nodig, dan kunnen ze me altijd bellen.”

Achterste rij: Arie Rook (verzorger), Adilson Silva, Brian 
Strang, Rowdy Boersema, Vernon Monkou, Rick v.d. Linden,  
Henk van Ameijde (assistent-scheidsrechter)

Middelste rij: Wim Viskil, Koen v.d. Bergh, Arno Lauwers,  
Ben Moerkerken, Ben Joia, Oswaldo Peiter, Jeffrey de Koning, 
Greg Noordzee, Sylvester Winkelhof

Voorste rij: Hakan Yildiz, Rodny Babel, Miletson Silva,  
Kevin de Jager, Dennis v.d. Meer.  

Wie kan zeggen dat hij de marathon 

afraffelde in twee uur en 26 minuten? 

Dat hij ooit binnen een half  uur de tien 

kilometer voltooide? Maak kennis met 

Robert Boer (40). Als jongeling eerst 

doelman en daarna spits bij Coal. Op 

zijn achttiende gestopt met voetballen 

en toegetreden tot een drumband. Na 

zijn kortstondige avontuur als tamboer 

gaan hardlopen. Op de midden- en 

lange afstand vervolgens tot de nati-

onale top behorend. Maar ook alweer 

twintig jaar gespecialiseerd in de 

inkoop bij luchtvaartmaatschappijen.

Iets meer dan een jaar gaat Boer 

door het leven als managing director 

van het in Barendrecht gevestigde 

Rho-Delta Travel. Het bronzen lid van 

TOGR’s businessclub kent vier pijlers: 

vakantiereizen, zakenreizen, groeps-

reizen en incentives. Dikwijls hebben 

deze takken een raakvlak met sport. 

Boer: “TOGR weet er alles van. Vorig 

jaar hebben we voor leden van de 

businessclub een reis geregeld naar 

Barcelona-Valencia. En kort daarna 

ging de A-selectie voor een trainings-

kamp naar Tenerife. Rho-Delta Travel 

zorgt dan voor vliegtickets, accommo-

datie en trainingsfaciliteiten.”

Toppers
Standaardreizen zijn eigenlijk niet 

meer van deze 

tijd. Boer en zijn 

acht medewer-

kers be-dienen 

de klant op maat. 

“Wij proberen ook 

altijd iets extra’s te 

bieden. Een tijdje 

geleden regelden 

we bijvoorbeeld 

voor een groep 

recreatieve triatle-

ten een reis naar 

Gran Canaria. 

Dan zorgen we 

ervoor dat er ook 

wat toppers van de partij zijn die een 

interessant verhaal afsteken en nut-

tige tips geven. Zo was Yvonne van 

Vlerken erbij, die in augustus vierde 

werd bij het WK Triatlon over de lange 

afstand.”

Bij toeval sloten TOGR en Rho-Delta 

Travel elkaar vorig jaar in de armen. 

“Ik was in Oostenrijk met mijn gezin 

op wintersport en hoorde achter me 

op het terras een bekende stem die 

ik niet kon thuisbrengen. Het gesprek 

ging bovendien over Rotterdam. 

Uiteindelijk draaide ik me om en vroeg 

ik aan die man wie hij was. Bleek 

het Harry Schaap te zijn, een oud-

schoolgenoot van me. Met de beide 

families hebben we vervolgens een 

paar gezellige dagen beleefd. Een 

tijdje ná mijn vakantie ging ik bij Rho-

Delta Travel aan de slag. En wie loop 

ik tegen het lijf? Harry Schaap, die in 

hetzelfde gebouw gevestigd is met zijn 

bedrijf  Sales Up! Promotions. Al gauw 

kwam het gesprek op TOGR. Harry 

bleek daar lid te zijn van de spon-

sorcommissie. Hij vroeg me de club 

te sponsoren en nodigde me uit de 

zaterdag erna eens te komen kijken. 

Dat heb ik gedaan. De sfeer beviel me 

onmiddellijk, ik voelde me er direct op 

mijn gemak. Niet lullen  maar poetsen. 

Ja, zo ben ik zelf  ook.”

Conditie 
Hoe beoordeelt de voormalige topat-

leet in zijn eerste seizoen de prestaties 

van het keurkorps? “Naar mijn mening 

ontbrak het vaak aan de conditie om 

een voorsprong vast te houden. Dan 

kwamen we voor, maar legden we het 

over negentig minuten toch af.” Met 

een kwinkslag: “Heeft TOGR dus nog 

een looptrainer nodig, dan kunnen ze 

me altijd bellen.”

Boer heeft een aantal hersenspinsels 

ontwikkeld om TOGR nóg meer te 

steunen. “We bekijken of  het mogelijk 

is korting te geven aan TOGR-leden 

die een reis boeken bij Rho-Delta 

Travel. Het zou een constructie moeten 

zijn waarvan TOGR zelf  ook financieel 

wijzer wordt. Daar hebben we uitein-

delijk allebei iets aan en daarvoor is 

sponsoring uiteindelijk bedoeld.”

Rho-Delta Travel BV

Escudostraat 2

2991 XV Barendrecht

T 010 479 17 36

F 010 479 18 36

E travel@rhodelta.com

I www.rhodeltatravel.com

Colofon
De krant van TOGR is een 
uitgave van voetbalvereni-
ging TOGR voor leden, 
(potentiële) sponsors en 
andere relaties van de club

Oplage 1000
Realisatie Stouten Communicatie & 
Organisatie, Ridderkerk
Productie Trichis Publishing, Rotterdam
Teksten Stouten Communicatie & Organisatie
Fotografie Vakfotografie Jan Fähmel
Eindredactie Ad van der Poort, 
Jan Dirk Stouten
Advertenties Neem contact op met 
Frans de Vos, 06 - 22 90 79 05 of  met 
Ad van der Poort 06 - 51 98 40 11

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

Robert Boer en zijn zoons

TOGR 2


