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SPIE-Industrie
De industriesector is voor ons volledig bekend terrein. Met SPIE-Industrie haalt u een 
ervaren partner in huis als het gaat om elektro-, meet- en regeltechniek, proces-
automatisering, mechanical, piping, HVAC en analysertechniek. Het is ons dagelijks werk
om uw technische installaties als onderdeel van uw productieprocess optimaal te laten 
functioneren. Op elk door u gewenst moment verlenen wij de gewenste service.

SPIE Nederland biedt een compleet pakket multitechnische diensten aan de industriële,
commerciële en institutionele branche. De divisie SPIE-Industrie kan ook een beroep
doen op de kennis en ervaring van een van de andere divisies van SPIE Nederland: 
SPIE-Asset Management, SPIE-Building Systems, SPIE-Controlec Engineering en 
SPIE-Infra. 

SPIE-Industrie
De Brauwweg 74-82 
3125 AE Schiedam 
tel. 010 409 04 00

mail info.beheer@spie.com

www.spie-nl.com
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De Bondt Grafimedia is in de regionale 

sportwereld een bekende naam. Zij 

zijn sponsor bij veel gerenommeerde 

clubs en de eigenaren Ramon en 

Peter de Bondt hebben een grote be-

trokkenheid bij de sport in onze regio.

In deze gids, die een andere funktie 

heeft dan de bekende presentatiegids 

willen wij onze sponsorgroep graag 

nader aan u voorstellen.

Daarnaast is er vanzelfsprekend ook 

ruimte voor een foto van onze selectie, 

die wij graag nader willen introduceren 

evenals onze technische staf.

Wat kunnen en mogen  
we verwachten van onze 
gedwongen terugkeer in  
de eerste klas?
Hoewel op het sluiten van de over-

schrijvingsperiode er nog een vijftal 

spelers toch voor een andere club 

kozen, menen we dit seizoen met een 

goede, kwaliteitsvolle spelersgroep de 

competitie in te gaan.

Dat het een pittige competitie zal wor-

den staat op voorhand wel vast.

Een aantal clubs hebben de intentie 

om te gaan doorstoten naar de hoofd-

klasse, zeker gelet op de nog altijd 

aanwezige kans, dat er op niet al te 

lange termijn een topklasse gevormd 

zal gaan worden.

Tegenstanders als SHO, Vitesse Delft, 

Voorschoten ’97 hebben in de hoofd-

klasse geacteerd en zijn er klaar voor 

om de stap terug te gaan maken.

RVVH zal zeker een rol van beteke-

nis willen gaan spelen en daarnaast 

zijn  er sterke ploegen als Spijkenisse, 

’s-Gravenzandse SV en Xerxes DZB, 

die het veel “toppers” zeker moeilijk 

gaan maken.

Dan zijn er nog de op papier “minde-

re” (?) ploegen zoals Strijen, ’s-Gra-

vendeel, Spirit en Schelluinen, maar 

wij weten uit ervaring dat er op dit 

niveau amper meer “mindere” ploegen 

bestaan.

Waar staan wij zelf? 
Vanzelfsprekend hebben we ons een 

rol toebedeeld in de top van deze eer-

ste klasse B  waarbij wij hopen lang 

mee te kunnen doen om de titel.

Of het allemaal zo vanzelfsprekend is, 

zal de tijd leren, en zoals wijlen Bram 

Borstlap (De Uitkijk) altijd schreef: “Ik 

ben ook slechts een profeet die brood 

eet”.

Zoals u wellicht ook al heeft gelezen 

heb ik enige tijd geleden aangegeven 

te willen gaan stoppen als voorzitter. 

Na 12 jaar de club te hebben mogen 

leiden wilde ik een stapje terugdoen.

Helaas zijn wij er, ondanks intensief 

zoekwerk, niet in geslaagd om een 

opvolger te vinden en gezien de perio-

de, die voor de deur staat, waarin een 

mogelijke verhuizing van ons complex 

steeds dichterbij lijkt te komen, heb ik 

besloten om aan te blijven.

Rest mij u allemaal een plezierig en 

sportief seizoen toe te wensen en ik 

hoop dat u daarnaast ook veel zakelijk 

succes zult hebben, ook met uw col-

lega sponsors bij ons aller T.O.G.R.

Ad van der Poort

Van de voorzitter

Hierbij presenteren wij met trots onze nieuwe business gids. 

Deze gids is tot stand gekomen in samenwerking met de fir-

ma De Bondt grafimedia communicatie bv uit Barendrecht.
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T e g e n s t a n d e r s  e e r s t e  k l a s s e�

’s-gravendeel

Sportpark de Trekdam

Schenkeltje 7

3295 KK ’s-Gravendeel

Tel: 078 – 6731925

Aanvang: 14.30 uur

Website: www.vvsgravendeel.nl

’s-gravenzandse sV

Sportpark Juliana Sportpark

Koningin Julianaweg 154

2691 GH ’s-Gravenzande

Tel: 0174 – 413630

Aanvang: 14.30 uur

Website: www.s-gravenzandsesv.nl

RVVH

Sportpark RVVH

Sportlaan 12

2980 GE  Ridderkerk

Tel: 0180 – 428141

Aanvang: 14.30 uur

Website: www.rvvh.nl

schelluinen

Sportpark Scalune

Sportlaan 1

4209 AX  Schelluinen

Tel: 0183 – 624545

Aanvang: 14.30 uur

Website: www.vvschelluinen.nl

sHo

Sportpark De Kikkershoek

Langeweg 18

3262 LE  Oud-Beijerland

Tel: 0186 – 613053

Aanvang: 14.30 uur

Website: www.vvsho.nl

spijkenisse

Sportpark Jaap Riedijk

Lange Groeneweg 100

3200 AA  Spijkenisse

Tel: 0181 – 646379

Aanvang: 14.30 uur

Website: www.vvspijkenisse.nl

spirit

Sportpark Spirit

Sportlaan 3

2935 XX  Oudekerk aan den Ijssel

Tel: 0180 – 681607

Aanvang: 15.00 uur (nov.- dec. 14.30 uur)

Website: www.vvspirit.nl

strijen

Sportpark Gemeentelijk Sportpark Strijen

Prins Clausstraat 1

3291 BD  Strijen

Tel: 078 – 6741704

Aanvang: 14.30 uur

Website: www.vvstrijen.nl

Vitesse Delft

Sportpark Tanthof Zuid

Henk van Riessenlaan 2

2626 AB  Delft

Tel: 015 – 2613370

Aanvang: 14.30 uur

Website: www.vitessedelft.nl

Voorschoten ‘97

Sportpark Adegeest

Weddeloop 6

2253 ST  Voorschoten

Tel: 071 – 5614863

Aanvang: 15.00 uur (nov.- dec. 14.30 uur)

Website: www.voorschoten97.nl

XerxesDzB

Sportpark Wollefoppen

Igor Stravinksingel 5

3069 MA  Rotterdam

Tel: 010 – 4558609

Aanvang: 14.30 uur

Website: www.xerxesdzb.nl
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7

� december (12)
‘s-Gravenz. SV - ‘s-Gravendeel
Spirit - Schelluinen
Strijen - XerxesDZB
RVVH - Voorschoten ‘97
Vitesse Delft - SHO
Spijkenisse - TOGR

1� december (1�)
‘s-Gravendeel - Spirit
Schelluinen - Strijen
XerxesDZB - RVVH
Voorschoten ‘97 - Vitesse Delft
SHO - Spijkenisse
TOGR - ‘s-Gravenz. SV

�1 januari (1�)
Spirit - Strijen
‘s-Gravendeel - RVVH
Schelluinen - Vitesse Delft
XerxesDZB - Spijkenisse
Voorschoten ‘97 - TOGR
SHO - ‘s-Gravenz. SV

7 februari (14)
‘s-Gravenz. SV - Spirit
Strijen - ‘s-Gravendeel
RVVH - Schelluinen
Vitesse Delft - XerxesDZB
Spijkenisse - Voorschoten ‘97
TOGR - SHO

28 februari (1�)
‘s-Gravenz. SV - Strijen
RVVH - Spirit
Vitesse Delft - ‘s-Gravendeel
Spijkenisse - Schelluinen
TOGR - XerxesDZB
SHO - Voorschoten ‘97

7 maart (17)
Strijen - RVVH
Spirit - Vitesse Delft
‘s-Gravendeel - Spijkenisse
Schelluinen - TOGR
XerxesDZB - SHO
Voorschoten ‘97 - ‘s-Gravenz. SV

14 maart (18)
‘s-Gravenz. SV - RVVH
Vitesse Delft - Strijen
Spijkenisse - Spirit
TOGR - ‘s-Gravendeel
SHO - Schelluinen
Voorschoten ‘97 - XerxesDZB

28 maart (19)
RVVH - Vitesse Delft
Strijen - Spijkenisse
Spirit - TOGR
‘s-Gravendeel - SHO
Schelluinen - Voorschoten ‘97
XerxesDZB - ‘s-Gravenz. SV

4 april (20)
‘s-Gravenz. SV - Vitesse Delft
Spijkenisse - RVVH
TOGR - Strijen
SHO - Spirit
Voorschoten ‘97 - ‘s-Gravendeel
XerxesDZB - Schelluinen

2� april (21)
Vitesse Delft - Spijkenisse
RVVH - TOGR
Strijen - SHO
Spirit - Voorschoten ‘97
‘s-Gravendeel - XerxesDZB
‘s-Gravenz. SV - Schelluinen

2 mei (22)
Spijkenisse - ‘s-Gravenz. SV
TOGR - Vitesse Delft
SHO - RVVH
Voorschoten ‘97 - Strijen
XerxesDZB - Spirit
Schelluinen - ‘s-Gravendeel

P r o g r a m m a



s p o n s o r p a k k e t t e n

seizoen 2008-2009

Businessclub lidmaatschappen

Goud  € 2.500 per seizoen / € 4.500 per 2 seizoenen / € 6.000 per 3 seizoenen

Zilver  € 1.500 per seizoen / € 2.750 per 2 seizoenen / € 3.750 per 3 seizoenen

Brons  €    650 per seizoen 

INHOUD Goud Zilver Brons

Redactioneel stuk in (digitale) presentatiekrant V

Vermelding bedrijfsnaam op TOGR briefpapier V

Prominente website vermelding V

Advertentie in (digitale) presentatiekrant V V

Balsponsor voor een wedstrijd naar keuze V V

Bedrijfsvlag langs het hoofdveld (zelf te leveren) V V

Vermelding op site TOGR met link naar bedrijfssite V V V

Naambord in de kantine met bedrijfslogo V V V

Reclamebord langs het hoofdveld 1 x 6 mtr 1 x 4 mtr -

Uitnodiging Groen-Witte Mannendiner 4 pers 2 pers 2 pers

Gratis toegang alle wedstrijden 4 pers 2 pers 2 pers

Gratis toegang tot bestuurs-/businessruimte 4 pers 2 pers 2 pers

Speciale nieuwjaarsevent (receptie met gastspreker) 4 pers 2 pers 2 pers

Inzake de reclameborden dienen ook de aanmaakkosten betaald te worden bij een contract tot 4 jaar, 

vanaf contractsduur van 5 jaar zijn de aanmaakkosten voor rekening TOGR.

Voor onze businessclubleden bestaan er (in overleg) mogelijkheden ons complex te gebruiken voor sportdagen  

of voetbalwedstrijden.

Alle afspraken worden in een contract vast gelegd en ondertekend door de sponsor en de voorzitter van de  

sponsorcommissie T.O.G.R.

U kunt ook zonder businessclublidmaatschap een wedstrijdbal sponsoren voor een wedstrijd naar keuze.  

De prijs is hiervoor Euro 125,-- excl. BTW. U wordt tijdens de wedstrijd door de geluidsinstallatie vernoemd  

en ook in de weekbrief en het dijknieuws (programmablad) wordt uw bedrijfsnaam vermeld.
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Heeft men een product of dienst nodig, 

dan moet men in een oogopslag kun-

nen zien wat de andere bedrijven die 

TOGR ook een warm hart toedragen 

voor hen kunnen betekenen. Met deze 

gids is daartoe een eerste stap gezet. 

Natuurlijk zijn er verder in deze gids 

ook voetbalzaken te lezen, zoals een 

presentatie van ons eerste elftal, dat 

dit seizoen het verloren gegane terrein 

weer gaat proberen terug te winnen 

om volgend jaar weer actief te kunnen 

zijn in de hoofdklasse, enkele spelers 

komen aan het woord, een stukje over 

enkele trouwe supporters, een voor-

woord van onze aftredende voorzitter 

Ad van der Poort, etc.etc.

Ik wil ook graag eens de andere 

mensen van de sponsorcommissie 

noemen, want het werk wordt met zijn 

allen gedaan. De commissie bestaat 

momenteel uit Kristel van der Poort, 

Leon Luhrman, Art Knibbe, Sjaak 

Roukema, Ad van der Poort en onder-

getekende. Toch zouden we best nog 

wat uitbreiding kunnen gebruiken en 

zeker mensen met een commerciële 

inslag zijn van harte welkom. Ik wil in 

dit stukje niet nalaten de naam van 

Frans de Vos te noemen. Destijds 

heeft hij aan de wieg van de oprichting 

van de businessclub gestaan en zijn 

verdiensten zijn zeer groot geweest. 

Na lange tijd vond hij het mooi ge-

weest en is hij teruggetreden uit de 

sponsorcommissie. Ook vanaf deze 

plaats wil ik hem hiervoor namens de 

hele vereniging bedanken.

Leest u deze gids op uw gemak en 

wordt u enthousiast, dan kunt u zich 

melden bij een van de sponsorcom-

missieleden. Wilt u graag lid worden 

van de businessclub of kent u iemand 

die dit zou willen, dan voorzien we u 

graag van alle gewenste informatie. 

Ik kan u garanderen dat u bij een 

leuke club mensen terecht komt en 

dat naast de leuke businessclubuitjes 

wij er alles aan doen om uw bedrijf 

op een positieve manier onder de 

aandacht te brengen. Op de andere 

pagina treft u een globaal overzicht 

aan van een goud, zilver en brons 

lidmaatschap van de businessclub, 

maar vanzelfsprekend zijn wij flexibel 

en creëren we graag ook ideeën op 

maat.

Namens de sponsorcommissie van 

TOGR wens ik u veel leesplezier en 

hoop ik u binnenkort als bestaande 

sponsor of als nieuwe potentiële 

sponsor op ons complex te mogen 

verwelkomen en ontvangen.

Met sportieve groet,

Sponsorcommissie ‘TOGR’

Harry Schaap

Vanaf november is de  

sponsorcommissie uitgebreid 

met Edmund Siegers

Businessmagazine moet leidraad 
voor sponsors worden

Met trots en met veel energie is er door velen gewerkt aan 

een schitterende businessgids. Geen echte presentatie-

gids, we willen immers meer bereiken met dit schitterende 

exemplaar. Onze sponsors zijn ons dierbaar, zij steunen ons 

op alle fronten. Wij willen meer voor hen doen en ik vind als 

voorzitter van de sponsor-commissie ook dat het onze taak 

is om de interactie tussen de sponsors te versterken. 



nick Wijsman
geboortedatum: 11 novem-
ber 1988

Sinds wanneer speel je bij TOGR? 

Ik voetbal sinds het seizoen 

2007/2008 bij TOGR

Hoe lang zit je op voetbal? 

Dit wordt mijn 15e jaar alweer, ik ben 

begonnen 

toen ik 5 jaar was.

Wat doe je in het dagelijks leven? 

In mijn dagelijkse leven volg ik een 

mbo opleiding SPW, 

en loop ik stage bij een buurthuis in 

Den Haag.

Ben je verliefd, verloofd, getrouwd 

of vrijgezel?

Ik ben niet verliefd, niet verloofd, niet 

getrouwd. 

Gewoon lekker vrijgezel.

Wat is jouw voetbalhoogtepunt? 

Mijn voetbalhoogtepunt moet toch 

echt zijn, mijn eerste 

doelpunt in de hoofdklasse vorig 

seizoen tegen Noordwijk. 

Wat is jouw voetbaldieptepunt? 

Mijn voetbaldieptepunt is ook van 

vorig seizoen, toen ik na een goede 

reeks wedstrijden in het 1e, mijn en-

kelband inscheurde.

Wat zijn je hobby’s buiten voetbal? 

Buiten het voetbal vind ik het gezellig 

om voetbal te kijken. 

En vooral ook andere sporten te beoe-

fenen. 

Wat is je favoriete positie in het veld? 

Eigenlijk heb ik vroeger altijd als spits 

gespeeld, maar ben ik van spits 

naar centrale middenvelder gegaan. 

Centrale middenvelder vind ik een hele 

leuke positie. Maar dankzij de trainers 

ben ik verdedigende middenvelder 

steeds leuker gaan vinden.

Bij welke clubs heb je allemaal 

gespeeld? 

Ik heb voor TOGR, alleen bij sv DSO 

gespeeld.

Wat is jouw TOGR-gevoel? 

Mijn TOGR gevoel, is alles voor ieder-

een van TOGR over hebben. En tot 

het einde strijden! Ook aanvallend en 

zeer aantrekkelijk voetbal. 

Wat verwacht je van het aanko-

mend seizoen? 

Ik verwacht dat we bovenin gaan 

meedraaien. En zeker 

titelkandidaat zijn. We hebben een 

heel sterk team.

Wat zijn je ambities op voetbalge-

bied?  

Mijn ambities op voetbalgebied is 

eigenlijk al vanaf kleins af aan prof-

voetbal. Maar verder wil ik met TOGR 

ook weer terug de hoofdklasse in. 

Vorig jaar was je 1 van de 3 jongere 

nieuwkomers in het team. Nu ben 

jij nog steeds één van de jongste 

spelers, maar intussen een belangrijke 

speler in de selectie. 

Wat vind je daarvan?

Haha ja ik ben eigenlijk de jongste 

in het veld. Maar zo voelt het niet. Ik 

ben hartstikke blij met het vertrouwen 

die ik van de trainers, spelers en alle 

andere van TOGR krijg. Dankzij veel 

vertrouwen kan je toch wat lekkerder 

voetballen. Ik probeer iedere wedstrijd 

me best te doen en hoop steeds be-

langrijker te worden voor TOGR.

osvaldo de Pina
geboortedatum: 2 oktober 
1980

Sinds wanneer speel je bij TOGR? 

Dit is mijn 6e seizoen bij TOGR.

Hoe lang zit je op voetbal?  

Sinds mijn 6e jaar.

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Medewerker P&O

Ben je verliefd, verloofd, getrouwd 

of vrijgezel? 

Ik woon samen met mijn vriendin en 

dochtertje.

Wat is jouw voetbalhoogtepunt? 

Promotie met TOGR

Wat is jouw voetbaldieptepunt? 

Blessure van vorig seizoen, waardoor 

ik 2 maanden niet kon 

voetballen.

Wat zijn je hobby’s buiten voetbal? 

Mijn dochter

Bij welke clubs heb je allemaal 

gespeeld? 

Xerxes, Sparta, Dordrecht ’90, Leoni-

das en Zwart Wit‚ 28

Wat is jouw TOGR-gevoel? 

Gezelligheid van alle mensen
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10 interview nick Wijsman, osvaldo de Pina en miquel lopes silva



Wat verwacht je van het aanko-

mend seizoen? 

Ik verwacht en eis van mezelf en 

teamgenoten het hoogst haalbare, 

oftewel kampioen worden.

Wat zijn je ambities op voetbalge-

bied? 

Eventueel voetballen in de bollen-

streek.    

Je staat erom bekend best wat 

kaarten op je naam te schrijven, 

wat vind je van die verhalen en je 

huidige schorsing?

Ik vind die verhalen niet helemaal 

terecht, ik heb vorig jaar ook laten zien 

dat ik niet de persoon ben die altijd 

maar kaarten haalt. En de schorsing 

die ik nu moet uitzitten door mijn rode 

kaart bij SHO, vind ik niet terecht. Ik 

ben het nog steeds niet met die be-

slissing eens, maar verander er helaas 

niets meer aan. Ik weet wel dat ik dit 

seizoen ga zorgen, dat ik geen kaart 

meer krijg.

miquel lopes silva
geboortedatum: 29 septem-
ber 1974 

Sinds wanneer speel je bij TOGR? 

Dit seizoen weer terug na een tussen-

pauze van 3 jaar DOTO. 

Daarvoor al 6 seizoenen TOGR.

Hoe lang zit je op voetbal?  

Sinds mijn 8e jaar

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Muzikant

Ben je verliefd, verloofd, getrouwd 

of vrijgezel? 

Samenwonend

Wat is jouw voetbalhoogtepunt? 

Promotie naar hoofdklasse met TOGR

Wat is jouw voetbaldieptepunt? 

Degraderen naar eerste klasse met 

TOGR

Wat zijn je hobby’s buiten voetbal? 

Muziek

Wat is je favoriete positie in het 

veld? 

Linksbuiten

Bij welke clubs heb je allemaal 

gespeeld? 

TOGR, DCL, DOTO, Spijkenisse en 

Belvedere  

Wat is jouw TOGR-gevoel? 

TOGR is altijd mijn club geweest, heb 

er veel vrienden en heb altijd geweten 

dat ik hier terug zou komen. Het is 

een echte familieclub.

Wat verwacht je van het aanko-

mend seizoen? 

Promoveren

Wat zijn je ambities op voetbalge-

bied?

Lekker voetballen en kijken wat er nog 

haalbaar is. Iedere trouwe supporter 

zal jouw snelheid direct noemen wan-

neer we over jou praten. 

Je bent inmiddels een paar jaar-

tjes ouder, is die snelheid nog 

steeds een van jouw kenmerken? 

Mijn snelheid is nog steeds mijn 

kracht. Maar de laatste tijd speel ik 

wel wat meer met mijn verstand, dan 

puur op gevoel.
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interview nick Wijsman, osvaldo de Pina en miquel lopes silva
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12 H o o f d t r a i n e r s ,  B r y a n  C a i r o  e n  R e n e  B l a u w k a m p

naam:  
Bryan Cairo,  
hoofdtrainer

Sinds wanneer speel je bij TOGR?

•  Ik zou het jaartal niet eens meer we-

ten, moet ongeveer 20 jaar geleden 

zijn dat ik samen met mijn maatje 

Eric Maelissa de overstap naar 

TOGR maakte. 

Hoe lang zit je op voetbal?  

•  Vanaf de E-tjes

Wat doe je in het dagelijks leven? 

•  Op mij kaartje staat geloof ik senior 

project manager business impro-

vement. Ik draai  projecten, on-

dersteun, adviseer en bewaak de 

methodiek bij interne process ver-

beterings trajecten, waarbij meten is 

weten altijd centraal staat. 

Ben je verliefd, verloofd, getrouwd 

of vrijgezel?

•  Getrouwd

Wat is jouw voetbalhoogtepunt?

•  De vele kampioenschappen die ik 

heb mee mogen maken als jeugd en 

1e elftall speler alsmede kampioen-

schappen als trainer, uitverkiezingen 

in vertegenwoordige jeugdelftallen, 

het NK zaalvoetbal voor jeugdspe-

lers. Mogelijk ben ik nog wel wat 

vergeten. Zijn dat hoogtepunten? In 

ieder geval leuke momenten uit de 

oude doos.  

Wat is jouw voetbaldieptepunt? 

•  Dit is ongetwijfeld mijn been en 

enkelbreuk tegen Sparta C-team op 

het kasteel, een zeer pijnlijke maar 

toch ook wel zeer leerzame ervaring. 

Door zo’n breuk sta je er toch vaak 

alleen voor tijdens zo een herstel 

periode. De teleurstelling als blijkt 

dat je niet meer datgene kan, wat 

je voor de blessure wel kon. Tot de 

dag van vandaag laat mijn enkel me 

weten dat de blessure niet voor de 

volle 100% is genezen. 

Wat zijn je hobby’s buiten voetbal?

•  De laatste tijd ben ik erg druk met 

het helpen opzetten van een eigen 

bedrijf voor vrienden. Daarnaast 

kan ik erg genieten van een gezellig 

etentje of een avondje casino.

Wat is je favoriete positie in het 

veld? 

•  Ik heb in al die jaren op bijna alle po-

sities met heel veel plezier gespeeld. 

Als ik dan toch een keuze moet 

maken zal het dan toch middenveld 

positie zijn.

Wat is jouw TOGR-gevoel? 

•  Gemoedelijk is het woord dat in me 

opkomt, een club waar je zonder 

veel moeite kan worden opgeno-

men, als je dat natuurlijk zelf wel wilt. 

Vrijwilligers die nog net hun bed daar 

niet hebben staan. Dat is toch mooi!

Wat verwacht je van het aanko-

mend seizoen?

•  Mijn verwachting is dat het 1e na 

de winterstop klaar is voor stabiele 

prestaties. Die tot mooie dingen 

gaan leiden. Het 2E een kampioen-

schap gaat vieren in Maart. 

Wat zijn je ambities op  

voetbalgebied?

•  Plezier beleven aan het voetbal  

spelletje
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naam:  
Rene Blauwkamp, 
hoofdtrainer

Geboortedatum/plaats: 
17 maart 1960

Sinds wanneer train je de selectie 

van TOGR? 

•  Sinds dit seizoen, maar een jaar of 

11 geleden ben ik hier ook al actief 

geweest.

Hoe lang zit je op voetbal?  Sinds 

mijn 6e jaar

•  Wat doe je in het dagelijks leven? Ik 

handel in opties en futures

Ben je verliefd, verloofd, getrouwd 

of vrijgezel? 

•  Samenwonend

Wat is jouw voetbalhoogtepunt? 

•  Op mijn 7e heb ik een voorwedstrijd 

gespeeld; Feyenoord – Ajax. Daar-

naast heb ik ook 3 weken in de VS 

een toernooi gespeeld met Sparta. 

Als trainer mijn 2 kampioenschap-

pen bij TOGR in 3 seizoenen.

Wat is jouw voetbaldieptepunt? 

•  Rond mijn 16e ben ik ernstig ge-

blesseerd geweest aan mijn enkel, 

waarbij ik geopereerd ben en lange 

revalidatie had.

Wat zijn je hobby’s buiten voetbal? 

•  Tennis, fitness en uitgaan

Wat is je favoriete positie in het veld?

•  Ik speelde graag als centrale mid-

denvelder of spits. 

Bij welke clubs heb je allemaal 

gespeeld? 

•  Ik heb gespeeld bij Sparta, Strijen, 

NSVV, Barendrecht. Als trainer heb ik 

gezeten bij Spirit, Smitshoek, TOGR, 

Puttershoek (zo), NSVV en HVO.

Wat is jouw TOGR-gevoel? 

•  Wanneer ik aan TOGR denk, denk ik 

aan aanvallend voetbal.

Wat verwacht je van het aanko-

mend seizoen?

•  Ik zou graag kampioen worden, 

maar vooral bovenin meedraaien 

met verzorgd, aanvallend voetbal.

H o o f d t r a i n e r s ,  B r y a n  C a i r o  e n  R e n e  B l a u w k a m p
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 1Wat zijn je ambities op voetbalge-

bied?

•   TOGR terugbrengen naar hoofd-

klasse. En daarna eventueel TOGR 

op een veilige plaats in de hoofd-

klasse brengen en houden.

Waar kun je absoluut niet tegen? 

•  Ik kan zeker niet  tegen mijn verlies. 

Dan is mijn hele weekend naar de 

knoppen en blijf ik piekeren over de 

gemaakte fouten.      
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Leo Ringelberg Touringcars, een touringcar bedrijf met 

meer dan 60 jaar ervaring in alle soorten collectief vervoer. 

Van transfers, excursies, (groeps) dagtochten, schoolreizen, 

personeelsvervoer tot vakantiereizen: Leo Ringelberg Tou-

ringcars staat voor u klaar.

Ringelberg Touringcars kunt u er op 

vertrouwen dat uw dag of vakantie 

ontspannen begint.

uw dagje uit of reis plannen 
met leo Ringelberg Touring-
cars
Wilt u ook genieten van de kerstsfeer 

in Londen? Een dagje naar de Arden-

nen of naar de margriet winterfair?

Of moet u een bedrijfsuitje organiseren 

of een schoolreis? Leo Ringelberg 

Touringcars heeft een aantal dagtrips, 

korte vakanties of excursies voor  

u geselecteerd. Op de website  

www.ringelberg.nl kunt u zien wat 

voor dagtochten Leo Ringelberg  

Touringcars voor u beschikbaar heeft.

De grotere groepen kunnen een ruime 

keuze maken uit touringcars met een 

verschillend uitrustingsniveau van 

eenvoudig tot luxe, van 40 t/m 58 

plaatsen. Er is een grote touringcar 

met rolstoellift beschikbaar om ook de 

minder mobiele reiziger van dienst  te 

kunnen zijn en voor de fietsliefhebbers 

kan er desgevraagd ook een fietstrai-

ler tot maximaal 40 fietsen achter be-

paalde touringcars worden gekoppeld.

Voor de hele grote groepen kunnen 

we de 85 personen dubbeldekker 

inzetten, deze touringcar is uitgerust 

met alle faciliteiten en kan ook worden 

omgebouwd tot Comfort Class of 

Royal Class niveau.

gezelligheid begint bij leo 
Ringelberg Touringcars
De toon voor een leuk uitje of korte 

vakantie wordt gezet bij het vertrek 

naar de bestemming. Uw comfor-

tabele touringcar en vriendelijke en 

behulpzame chauffeur dragen daar 

een belangrijk steentje aan bij. Bij Leo 

Leo Ringelberg Touringcars beschikt 

over een modern en gevarieerd 

wagenpark van 21 wagens met een 

gemiddelde leeftijd van nog geen 4 

jaar. Daarnaast voldoet 80% van het 

wagenpark aan de hoogste milieuei-

sen. Vervoer per touringcar is gemeten 

naar reizigerskilometer de meest veilige  

vorm van vervoer en voor alle afstan-

den is het gemeten per passagier het 

minst milieubelastend.  Op de site 

www.milieucentraal.nl kunt u eenvou-

dig zien hoe milieuvriendelijk uw keuze 

voor de touringcar is. Het onderhoud 

aan Leo Ringelberg Touringcars Volvo, 

MAN of Iveco wagens wordt door ge-

kwalificeerde merkdealers verricht, ook 

uw garantie voor betrouwbaar vervoer.

Welke touringcar is nou het 
meest geschikt voor u?
Voor kleine groepen of vervoer door 

smalle straten of  wegen is de 25 

personen MarcoPolo geschikt en voor 

andere (doel)groepen is een 27 perso-

nen VIP touringcar beschikbaar 

Leo Ringelberg Touringcars ge-

deeld hoofdsponsor van TOGR

Al drie jaar sponsort Leo Ringel-

berg Touringcars de club TOGR. 

Dit sponsorschap is recentelijk 

verlengd tot en met 2010. Het 

levert veel publiciteit op voor 

Leo Ringelberg Touringcars. De 

verkregen naamsbekendheid en 

het uitgebreide netwerk vanuit de 

Businessclub is voor het  touring-

car bedrijf erg waardevol. 

Leo Ringelberg zelf verwacht  dat 

een promotie zeker haalbaar is. 

TOGR heeft een goede trainer 

en er heerst een goede sportieve 

mentaliteit. De club heeft een Rot-

terdamse uitstraling wat goed past 

bij Leo Ringelberg Touringcars. 

leo Ringelberg  
Touringcars
Leerlooierstraat 44

3194 AB Hoogvliet

Telefoon: 010 - 501 87 77

Email: info@ringelberg.nl

Website: www.ringelberg.nl
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Een gemoedelijke Rotterdamse club die met beide benen 

op de grond staat, noemt Niels van Hamburg van Hamburg 

Verhuur de voetbalvereniging T.O.G.R. Daarbij heeft de club 

een nuchtere en realistische mentaliteit. Typerende woorden 

die ook kenmerkend zijn voor Hamburg Verhuur zelf. Niels 

van Hamburg verwacht met het huidige spelersniveau dat 

promotie haalbaar is. Hij houdt dan ook gretig elke week de 

standen van de wedstrijden bij en als het even kan gaat hij 

bij een wedstrijd kijken.

Markten waar Hamburg Verhuur zich 

met name op richt zijn industrie (90%), 

evenementen (7%) en Bouw en Infra-

structuur (3%).

Op 1 januari 1993 startte Hamburg 

Verhuur met 7 mensen in Spijkenisse, 

onder leiding van vader Henk van 

Hamburg en zoon Niels van Hamburg. 

Al snel bleek de vraag groot en dankzij 

de goede service bleven klanten 

trouw. In 2005 betrok het bedrijf de 

huidige locatie in Oude Tonge en 

vanaf januari 2008 is hier de locatie in 

Susteren in de provincie Limburg bij 

gekomen. Met 2 locaties “onder de 

grote rivieren” en inmiddels zo’n 55 

medewerkers groot, bestrijkt Hamburg 

Verhuur een ruim verzorgingsgebied: 

Europoort Rotterdam, Zuid-Neder-

land, Limburg en het Ruhrgebied. 

Ook liggen er plannen voor een derde 

locatie in Antwerpen.

Het moge duidelijk zijn. Hamburg Ver-

huur is een ambitieus, maar ook eerlijk 

bedrijf met een mooi toekomstper-

spectief, dat net als T.O.G.R. streeft 

naar het best haalbare.

evenementen of aan aansluitingen 

met betrekking tot water, riool, elektra, 

gas en lucht. Kortom: “sleutelklaar” 

en “van douche tot roerstaafje”. Hoe 

korter de voorbereidingstijd, hoe 

omvangrijker het project, des te groter 

de uitdaging. Daarbij heeft snelheid en 

service de hoogste prioriteit. 

Bekende (bedrijfs-)projecten waar 

Hamburg Verhuur zijn bijdrage aan 

heeft geleverd zijn Strand aan de 

Maas, Solero Zomercarnaval, Park-

pop Den Haag, Oerol Terschelling, Air 

Products, BP Rotterdam, GTI, Imtech 

en StoomSchip Rotterdam. 

Sinds drie jaar is Hamburg Verhuur 

hoofdsponsor van de club. Een 

sponsorschap dat is ontstaan uit 

vriendschappelijke contacten tussen 

Niels van Hamburg en Frans de Vos 

namens V.V. Spijkenisse en TOGR. 

“Als goedlopend bedrijf heb je ook een 

maatschappelijke verantwoordelijk-

heid”, laat Niels van Hamburg weten. 

Hamburg Verhuur is een No-Nonsens 

bedrijf dat totaaloplossingen biedt 

voor uiteenlopende projecten. Denk 

daarbij aan alle basisfaciliteiten voor 

de inrichting van bouwplaatsen en- of 

Hamburg Verhuur
Tramweg 13a

3255 MB Oude Tonge

Telefoon: +31 (0)187- 497 900

Website: www.hamburgverhuur.nl

H O O F D S P O N S O R
VAN T.O.G.R.
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1� f o t o ’ s  s e l e c t i e s p e l e r s  e n  t e  c h n i s c h e  s t a f

Giovanni Senior Ian Londt Ibrahim Marbah Jeffrey de Koning

Ab van de Burg 
(Verzorger)

Brian Cairo 
(Trainer)

Rene Blaauwkamp
(Trainer)

Chris Promes Dennis Herremans Edivaldo PintoDario Lara Olaya

Danijel Veselic
(Elftalleider)

Fred Volckmann 
(Grensrechter) Antonio Garcia Mendes Brian Strang
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f o t o ’ s  s e l e c t i e s p e l e r s  e n  t e  c h n i s c h e  s t a f

Nicky Wisman Osvaldo de Pina Robert de Heer Ruben Muskiet

Mark Smeding Mickey Lopes SilvaJessey Soares Lenine Cabral Semedo

Stevey Sengers Winston Faerber Carlitos Carvalho  
Rodriquez Carlos Lopes
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18 s e l e c t i e  T o g R
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24 B r o e r s  m e t  e e n  T o g R - h a r t

Peter, Art en Fokke Knibbe  
aan het woord

Je hebt ze bij elke amateurvereniging: de families die mas-

saal lid zijn van de amateurclub en waar het voetbalverleden 

van vader en zoons ligt. Toch komt het niet vaak voor dat drie 

broers uit één gezin samen aan de aftrap van een wedstrijd 

van het eerste elftal verschijnen. Een trotse vader Knibbe zag 

zijn zoons Peter, Art en Fokke eind jaren ’70 in een jubileum-

wedstrijd tegen Eindhoven alledrie spelen. Het was overigens 

het enige duel dat de drie broers samen speelden, maar toch 

staat de wedstrijd hen alledrie helder op het netvlies. “Onze 

vader was apetrots”, weten de Knibbes. 

Door Jeroen Nagtegaal

Het gezin Knibbe groeide op in Pen-

drecht en Zuidwijk. Toen de broers 

wilden voetballen, was het naastgele-

gen TOGR een logische keuze. Van de 

broers Knibbe is Peter ongetwijfeld de 

bekendste binnen de vereniging. De 

sterke spits stond veertien seizoenen 

achtereen in het eerste elftal en strijd 

met de huidige spits Antonio Garcia 

Mendes om de titel topscorer aller tij-

den van TOGR. Zijn debuut in het eer-

ste elftal noemt Peter ‘roemrucht’. “Ik 

werd zes minuten voor tijd ingebracht 

en scoorde direct een doelpunt. Ik 

geloof dat wij nog de gelijkmaker om 

onze oren kregen, maar ik had wel 

mijn visitekaartje afgegeven”, begint hij.

Degradatiewedstrijd
Voor broer Art beperkte het optreden 

in het eerste elftal zich ‘tot een wed-
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B r o e r s  m e t  e e n  T o g R - h a r t

strijd of vijf’. Toch zal ook hij één spe-

cifieke wedstrijd niet vergeten. “Dat 

was de beroemde degradatiewed-

strijd bij VVGZ. Wij wonnen dat duel 

en bleven in de toenmalige tweede 

klasse”, vertelt Art. Hij weet nog dat 

hij en zijn broer Peter maar ternauwer-

nood op tijd waren voor die wedstrijd. 

“We reden achter de Volvo van de 

verzorger aan, maar ergens waren wij 

hem blijkbaar kwijtgeraakt. Uiteindelijk 

reden we achter de verkeerde Volvo 

aan en kwamen we veel te laat bij 

VVGZ!”, lacht hij.

grensrechter
Fokke speelde net als broer Art niet 

zolang in het eerste elftal. Slechts 

één seizoen stond hij wekelijks op het 

hoofdveld bij TOGR. In het seizoen 

daarvoor in de A1 kreeg Fokke regel-

matig te maken met zijn eigen vader, 

die als grensrechter fungeerde. “Mijn 

vader was politieman en was eigenlijk 

veel te eerlijk om grensrechter te zijn. 

Ik stond dat seizoen linksback, maar 

mijn vader liet regelmatig doorspelen 

terwijl ik dacht dat het buitenspel was. 

Ik heb nog nooit zoveel ruzie met hem 

gehad”, grapt Fokke. Vader Knibbe 

overleed eerder dit jaar, maar was tot 

vlak voor zijn dood een regelmatige 

gast op sportpark De Lage Weide.

Betaald voetbal
De verschillen tussen de broers waren 

ook terug te zien in hun kwaliteiten. 

Art was de snelle en slimme voetbal-

ler, Fokke gebruikte zijn kracht en 

doorzettingsvermogen en Peter was 

het talent met het neusje voor de goal. 

“Het gemiddelde van ons drieën had 

prima betaald voetbal kunnen spelen”, 

lacht Peter. De drie broers voetballen 

inmiddels niet meer. Als hen gevraagd 

wordt wat ze daarvan het meest 

missen, geven ze alledrie een ander 

antwoord. “De kameraadschap en 

dat iedereen ook na de training bleef 

hangen is mij het meest bijgebleven”, 

begint Art. “Voor mij is dat toch wel de 

zaterdagmiddag, en daarna met z’n 

allen een biertje drinken”, voegt Peter 

toe. Fokke wordt geïnspireerd door 

het huidige jaargetijde: “Ik mis vooral 

dat trainen in het najaar, op zo’n 

doordeweekse avond met dauw en 

mist op het veld. Dan had je eigenlijk 

helemaal geen zin om te gaan, maar 

zodra je op het veld stond was het 

weer heerlijk.”

Cultuur
Inmiddels is de grens tussen betaald 

voetbal en amateurvoetbal steeds 

meer aan het vervagen. Amateurclubs 

betalen forse onkostenvergoedingen 

en transfers zijn ook in de amateurwe-

reld aan de orde van de dag. In de tijd 

van de Knibbes kwamen alle eerste 

elftal spelers uit de eigen kweek. “Je 

ziet dat in de loop der jaren wel ver-

anderen. Doordat het bestuur echter 

nog steeds uit oude jongens bestaat, 

blijft de cultuur wel in stand. Er lopen 

hier nog steeds jongens rond met een 

TOGR-hart, die hier al jaren voetbal-

len”, weet Peter.
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Rijnmond Security Systems biedt u persoonlijke inzet bij het 

oplossen van beveiligingsproblemen, zonder ooit te verge-

ten dat u ons iets waardevols heeft toevertrouwd.

voor nodig? Kan men vooruit met het 

inzetten van beveiligingssystemen uit 

één van de vier disciplines of is er een 

combinatie nodig. De grootste drive 

van Rijnmond Security Systems is het 

weghalen van zorg bij de klant. De 

klant is geen koning maar keizer. Alles 

is mogelijk, van a tot z, als het maar 

inspeelt op de vraag van de klant.

Om dit alles voor elkaar te krijgen 

putten eigenaar Bas Plooster en zijn 

hoog opgeleide technische team uit 

een brede kennis op alle gebieden van 

de disciplines. Daarnaast is het bedrijf 

24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen 

per week. 

Is uw bedrijf of woning goed beveiligd 

tegen ongewenste bezoekers, inbraak 

of brand?

Doe de gratis Security Check! Kijk op 

www.rijnmondsecuritysystems.nl voor 

meer informatie

Met meer dan 25 jaar ervaring is 

eigenaar Bas Plooster 2 jaar geleden 

gestart met zijn eigen onderneming 

Rijnmond Security Systems. De zaken 

gaan goed en in de toekomst is groei 

dan ook een verwachting, aldus de 

ondernemer.

Beveiliging zit overal. Iedereen komt 

het dagelijks tegen, vaak zonder dat 

men het door heeft.

Rijnmond Security Systems richt zich 

dan ook op 4 beveiligingsdisciplines:

- Camera systemen;

- Inbraaksystemen;

- Brandmeldsystemen;

- Toegangscontrole.

Sterk is Rijnmond Security systems in 

de combinatie van deze 4 disciplines. 

Een inbraaksysteem gecombineerd 

met camerasystemen en toegangs-

controle, verkleint uiteindelijk toch het 

best de kans op inbraak. Eigenaar 

Bas Plooster kijkt hierbij naar de situ-

atie van de klant. Waar is beveiliging 

sponsorschap
Rijnmond Security Systems is 

sponsor van TOGR sinds 2007. 

Bas Plooster kende de club al als 

tegenstander toen hij zelf nog voet-

balde bij VV Spijkenisse. Kenmer-

kend vooral voor de uit-wedstrijden 

tegen TOGR was dat ze met een 

pittige tegenstander te maken 

hadden. De contacten zijn altijd ge-

moedelijk geweest en Bas Plooster 

heeft altijd plezier beleefd aan de 

wedstrijden in het thuishonk van 

TOGR zelf. Hij noemt TOGR een 

sympathieke club met vriendelijke 

mensen die samen leuk bezig zijn 

terwijl ze een sportief doel nastre-

ven. Het contact met voorzitter Ad 

van der Poort is ook erg goed, zo-

wel zakelijk als persoonlijk. Reden 

te meer om in 2007 tot sponsoring 

over te gaan. Een promotie naar 

de hoofdklasse zou mooi zijn. Het 

levert weer sponsors op. TOGR 

heeft het in zich en ook over Ad 

van der Poort als voorzitter en over 

de sponsorcommissie spreekt Bas 

Plooster vol lof. Promotie naar de 

hoofdklasse, TOGR kan het en het 

is het gezamenlijke doel van ieder-

een die op welke manier dan ook 

betrokken is bij de club.

2�



a & C  e n g i n e e r i n g

a&C engineering en TogR
Mede eigenaar van ACE Ad van 

der Poort is voorzitter van de Rot-

terdamse voetbalclub TOGR. Dit 

voorzitterschap voert hij al 12 jaar 

met plezier uit. Hij is tevens mede-

oprichter van de businessclub van 

TOGR. 

Zelf speelt hij al vanaf zijn 12e jaar 

bij de club. “Het is een deel van mijn 

leven”, zegt Ad van der Poort. 

Een logisch gevolg was dan ook het 

sponsorschap. Sponsoring is gun-

nen in het geval van A&C Enginee-

ring. De publiciteit zal voor het be-

drijf zelf weinig opleveren, omdat de 

doelgroep niet verwant is. Maar een 

club als TOGR heeft de extra financi-

ele middelen hard nodig en daarom 

sponsort ACE de club graag!

Een unieke combinatie. Daarnaast  

heeft de sinds 2008 in Stellendam 

gevestigde handelsfirma de exclusieve 

vertegenwoordiging van vier vooraan-

staande Europese producenten: 

SED Flowcontrol GmbH, SIRAI Elettro-

meccanica S.r.l, SITA S.r.l. en Parker 

B.V

De uitstekend te bereiken nieuwe 

locatie in het Europoort gebied biedt 

voor zowel de klanten als ACE zelf 

een hoop voordelen. Er staan altijd 

vakmensen paraat die ter plaatse 

klanten kunnen bedienen.  Naast de 

in Stellendam gevestigde ParkerStore, 

waar de klanten snel geholpen kunnen 

worden,  is ACE ook in staat binnen 

zeer korte tijd de klanten op locatie te 

bedienen.

Het in 1987 door Dhr. de Vreij en Dhr. 

van der Poort opgezette A&C Engi-

neering B.V. is een solide technische 

handelsfirma met verstand van zaken. 

Zo staat het bedrijf met recht al vele 

jaren bekend in de industrie. ACE is 

namelijk veel meer dan een gerenom-

meerde leverancier van membraan-

afsluiters, magneetventielen, UV-sy-

stemen en pneumatiek-, hydrauliek- , 

filtratie connectoren. Ook in enginee-

ringsopzicht zorgen de expertise en 

gedrevenheid van ACE voor tevreden 

klanten.

ACE neemt in ons land een unieke po-

sitie in. Het heeft zich gespecialiseerd 

in de componenten verkoop, het kop-

pelen van componenten aan installa-

ties en het ombouwen van installaties.  

Ook A&C Engineering mag zich rekenen tot 
één van de sponsors van TOGR

a&C engineering
Pampus 19

3251 ND Stellendam

Telefoon: 0187-497080

Email: info@ace-engineering.nl

Website: www.ace-engineering.nl

SPONSOR 
VAN T.O.G.R.

A ENGINEERINGC&
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28 Trots op v i j f  jaar hoofdklasse

Of ze nou op bezoek gaan bij Quick Boys of thuis spelen te-

gen Schelluinen, Kees Vendrig, Wim Gouweleeuw en Gerton 

Verschoor zijn wekelijks van de partij als hun TOGR moet 

voetballen. Dit jaar voetbalt Tot Ons Genoegen in de eerste 

klasse, maar de afgelopen vijf jaar genoten de drie van de 

weelde van de hoofdklasse. “Er is geen ploeg geweest waar 

TOGR geen punten tegen heeft gepakt”, vertellen ze trots.

Door Jeroen Nagtegaal

“Op een goeie dag konden wij van 

iedereen winnen. Er is geen ploeg 

geweest waar TOGR geen punten 

tegen heeft gepakt. Dankzij die vijf 

jaar hoofdklasse staat TOGR op de 

amateurvoetbalkaart.”

Gerton komt al ‘vanaf het moment dat 

hij kan lopen’ bij TOGR. Zijn vader was 

bestuurslid bij de vereniging. Hoewel 

de in Oud-Beijerland woonachtig Ger-

ton zelf bij SHO speelde was hij za-

terdagmiddag altijd op sportcomplex 

De Lage Weide. Ook Wim komt al 

meer dan tien jaar bij de wedstrijd van 

TOGR en maakte de promotie naar 

de hoofdklasse mee. Kees, de derde 

vaste toeschouwer, maakte pas in de 

hoofdklasse kennis met TOGR. “Ik 

wilde graag eens een goede hoofd-

klassewedstrijd zien en zag in de krant 

dat TOGR thuis tegen Quick Boys 

speelde. Het was die zaterdagmiddag 

bloedheet en wij wonnen in een ge-

weldige wedstrijd met 4-3. Sindsdien 

Door weer en wind met vaste 
TOGR SUPPORTERS

Gerton en Wim herinneren het zich 

nog als de dag van gisteren; de eerste 

hoofdklassewedstrijd van TOGR, nu 

ruim 6 jaar geleden. Algeheel amateur-

kampioen Huizen kwam naar Charlois 

en verslikte zich direct in de Rotter-

damse nieuwkomer. “Zij kwamen met 

een verhuiswagen vol dure spullen”, 

blikt Wim lachend terug. “Zij deden 

een hele inlooptraining, terwijl wij bij 

wijze van spreken alleen maar even de 

keeper inschoten. Vervolgens veegden 

wij ze van de mat”, weet Gerton.

Voetbalkaart
Week in week uit konden de vaste 

supporters vervolgens genieten van 

de verrichtingen van TOGR in de 

hoofdklasse. De Rotterdammers 

vochten weliswaar elk seizoen tegen 

degradatie, maar toch werd TOGR 

een reuzendoder. Gerton licht toe: 
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Trots op v i j f  jaar hoofdklasse

ben ik verknocht aan TOGR”, vertelt 

hij. Wim voegt daar zonder ironie aan 

toe: “Als je hier één keer komt, ben je 

verloren.”

Charme
Veel vaste collega’s hebben Gerton, 

Wim en Kees echter niet. De toe-

schouwersaantallen blijven laag bij 

TOGR, zeker nu de Rotterdammers 

weer in de eerste klasse spelen. De 

concurrentie van andere amateurver-

eniging in het Rotterdamse is natuurlijk 

groot, terwijl ook de drie profclubs veel 

bezoekers ‘wegtrekken’ van Charlois. 

“Misschien is het wel een algemene 

trend. Ook bij Excelsior zit het niet 

vol”, weet Kees. Toch blijft TOGR 

voor de drie vaste toeschouwers een 

enorme aantrekkingskracht hebben. 

“Het heeft ook wel weer zijn charme 

dat je iedereen kent”, vindt Gerton. 

“De afstand richting het eerste elftal is 

bijvoorbeeld heel klein. Onze spits An-

tonio Garcia Mendes speelt hier inmid-

dels al tien seizoenen en is een echte 

publiekslieveling geworden. Bij grotere 

verenigingen is het eerste elftal vaak 

een afgeschermde eenheid, maar hier 

kun je gewoon een praatje maken met 

de jongens van het eerste elftal.”

Bitterballen
Charme of niet, feit is dat TOGR na vijf 

seizoenen hoofdklasse dit jaar weer 

in de eerste klasse moet acteren. 

De supporters vinden dat natuurlijk 

jammer, maar zijn realistisch. “Wij 

hebben er vijf jaar van genoten om 

in de hoofdklasse te spelen. Wij zijn 

trots dat we dat mee hebben mogen 

maken, maar als we reëel zijn hebben 

wij met zo’n kleine club natuurlijk niets 

in de hoofdklasse te zoeken. Als zelfs 

grote verenigingen als Barendrecht 

en Excelsior Maassluis er moeite mee 

hebben om in de hoofdklasse mee 

te draaien, dan hoeven wij dat met 

TOGR eigenlijk niet eens te probe-

ren”, bekent Gerton. De supporters 

genieten bovendien ook van de 

wedstrijden in de eerste klasse. Wim 

vergelijkt: “Wij zijn ook bij Quick Boys 

en Rijnsburgse Boys geweest, waar in 

de bestuurskamer een heel buffet was 

uitgestald. Een simpele schaal met 

bitterballen die bij ons in de kantine 

wordt geserveerd is voor ons ook 

prima.”

Wisselvallig
Misschien kunnen Gerton, Wim en 

Kees volgend jaar opnieuw afreizen 

naar Lisse, Katwijk en Rijnsburg. 

TOGR is immers één van de kansheb-

bers in de eerste klasse B. Dan moet 

de ploeg echter wel beter presteren 

dan de eerste wedstrijden van het sei-

zoen. “Bijna iedere week zijn wij voet-

ballend beter, maar er worden teveel 

persoonlijke fouten gemaakt. Het is te 

wisselvallig”, weet Kees. De hoop van 

een nieuw optreden in de hoofdklasse 

blijft echter bestaan. “Als de chemie in 

het elftal gaat werken en wij een peri-

odetitel pakken, zou het toch zomaar 

weer kunnen. Er zit namelijk best wel 

kwaliteit in onze selectie”, besluiten de 

supporters.

Wim Gouweleeuw

Kees Vendrig

Gerton Verschoor
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Chabot Sportshops

Groene Hilledijk 276-280
3074 AE
010-4191668
010-4194460
www.chabot.nl
verkoop@chabot.nl

Michael Janse
Ronnie Silvis

Chabot Sportshops gevestigd in Rotterdam met 3 filialen(Groene Hilledijk,Zuidplein 
en Keizerswaard). Al meer dan 40 jaar het juiste adres voor al uw sport- en vrije 
tijdsartikelen. Ook zijn wij de kleding leverancier van diverse amateurclubs Spar-
taan’20,PSV Poortugaal,Excelsior Pernis,RVV Coal,TransvaliaZw,Swift Boys en 
natuurlijk T.O.G.R. Informeer naar de sponsor mogelijkheden en wie weet is uw 
club de volgende! Voor advies of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons 
opnemen.   

ERIMA teamsport BV

Postbus 336
5550 AH Valkenswaard
070-7503615
070-7503616
www.erima.nl
info@erima.nl

Anton Hylkema

ERIMA is een sportmerk gespecialiseerd in het aankleden van teams. Onze pro-
dukten zijn verkrijgbaar in alle sportspeciaalzaken in Nederland.

Hamburg Verhuur Materieel B.V. 
(HAMBURG VERHUUR)

Tramweg 13A
3255MB Oude-Tonge
0187-497900
0187-497949
www.hamburgverhuur.nl
info@hamburgverhuur.nl

Niels van Hamburg
Leen van Wamelen

Wij verhuren alle basisfaciliteiten voor de inrichting van uw bouwplaats en- of evene-
ment. Naast verhuren verzorgen wij ook alle aansluitingen met betrekking tot water, 
riool, elektra, gas en lucht. Kortom: Sleutelklaar. We zijn niet de grootste maar doen 
er alles aan de beste te zijn. Met deskundig en betrokken personeel, een gezonde 
arbeidsethos en veel producten onder één dak op een informele, persoonlijke be-
nadering. Hoe korter de voorbereidingstijd des te groter de uitdaging. Daarbij heeft 
snelheid en service de hoogste prioriteit. Heeft u een vraag of wilt u een maatwerk 
oplossing? Ook daar kunnen we voor zorgen. We kijken verder dan ons huidig as-
sortiment. Niet voor niets dat wij ‘maatvoerend in verhuur’ zijn.

Ringelberg.NL 

Ringelberg.NL 
Leerlooierstraat 44
3194 AE Hoogvliet Rt
010-5018777
010-5014286
www.ringelberg.nl
info@ringelberg.nl

Leo Ringelberg

Verhuur van touringcars en samenstellen van dagtochten  

Strand aan de Maas

Leuvehoofd 5
3011 XT Rotterdam
010-2809473
010-2827173
Postbus 1
3255 ZG Oude-Tonge
www.strandaandemaas.nl
organisatie@strandaandemaas.info

Niels van Hamburg
Veronique ter Wolbeek 
Monique van Hamburg 

Het Rotterdamse strandstrand is veel meer dan strand alleen: het is een perfecte 
hangout, een restaurant met een fantastisch uitzicht over de Maas, een ideale 
plek voor feestjes, een unieke trouwlocatie maar vooral een zomerpodium waar 
van alles te beleven valt!
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BGT Transport & Expeditiebedrijf B.V.

Sluisjesdijk 127
3087 AE  Rotterdam
010-4949600
010-4298939
www.bgttrans.nl
bgttrans@bgttrans.nl

Hans Verrijp

Transport / Expeditie / Overslag / Offshore agentschappen

KD Home Products Import / 
Export BV

Van Coulsterweg 5
2952 CB ALBLASSERDAM
tel. 078-6155068
WWW.KDHOME.NL
info@kdhome.nl

Marcel Knipscheer

Wij zijn Importeur en Exporteur van kunstbloemen en kunstplanten. Onze klanten 
zijn de groothandel, de grootwinkelbedrijven en de tuincentra

Bouwfonds Property Development 

Poortweg 4
2612 PA Delft
Elektronicaweg 10
2628 XG Delft
015-268 08 08
018-262 33 63
www.bouwfonds.nl
ontwikkeling.delft@bouwfonds.nl

Astrid Stift

Bouwfonds Property Development is uw ambitieuze en betrouwbare partner voor 
de ontwikkeling van integrale woongebieden en multifunctionele projecten in Ne-
derland. Wij zijn een betrouwbare en ervaren gebiedsontwikkelaar die creatieve op-
lossingen ’ maakt’ of ‘ bedenkt’ complexe ontwikkelingsvraagstukken. Bouwfonds 
Property Development opereert onder diverse namen en labels in verschillende 
Europese landen.

Jan Mahn Hypotheken

Burgemeester de Zeeuwstraat 90
3281 AK  Numansdorp
0186-680210
0186-680241
www.janmahn.nl
info@janmahn.nl
Jan Mahn  

Wij verzorgen voor onze klanten de hypotheek op een onderscheidende (persoon-
lijke) manier.Tevens zijn wij gespecialiseerd in hypotheken voor 
ondernemers.

Heine & van Oosten Accountants 

Curieweg 4a
3208 KJ  Spijkenisse
0181-620277
0181-625978
www.heinevanoosten.nl
info@heinevanoosten.nl

René Heine
Mario van Oosten

Accountants en (fiscale) adviseurs

Friesland Foods    Out of Home

Horapark 4
6717 LZ  Ede
0318-439200
0318-439201
www.frieslandfoods.com

Joanie van der Sande

Producent en leverancier van (sport)dranken, zoals Extran, Fristi, Chocomel,  
Appelsap enz.



1
e

 j
a

a
r

g
a

n
g

 |
 n

o
v

e
m

b
e

r
 2

0
0

8
 |

 n
u

m
m

e
r

 1

�2 s p o n s o r s  T . o . g . R .  i i

Chromolux B.V.

Waalhaven NZ
3087 BK
010-4291466
010-4290292
www.chromolux.nl
manfred.dekkers@chromolux.nl

Manfred Dekkers

Galvanisch bedrijf Chromolux B.V. is een elektrolytische verzinkerij, welke in 1958 
gestart is als kleine firma. Inmiddels is de kleine firma uitgegroeid tot een grote 
B.V. Mede door onze lange geschiedenis, achtergrond en grote kennis van actuele  
nieuwe processen beschikken wij over zeer ruime ervaring in de galvanotechniek. 
Momenteel hebben wij 3 automatische zinklijnen, waarin wij van de kleinste spijker 
tot grote frames electrolytisch kunnen verzinken volgens de gestelde kwaliteitsei-
sen.

Collens Assurantie Advies

Postbus 96
3200 AB Spijkenisse
0181-672117
0181-672740
www.collens.nl
info@collens.nl

Bernard Collens

Adviseren van verzekeringen en andere financiele producten t.b.v. particuliere en 
zakelijke relaties.

Global Intermodal B.V.

Faradayweg 4, Postbus 137
3200 AC  Spijkenisse
0181-616088
0181-618119
www.globalintermodal.com
martin.spanjersbergh@globalintermo-
dal.com

Martin Spanjersbergh

Global Intermodal is a combined transport organizer specialized in rail and truck 
transportation for the maritime and continental industry, founded in 1998. We  
provide comprehensive transportation based on ‘door to door’ services, all in com-
bination with our international network and contacts. Our experienced staff can 
provide solutions for your logistic challenges and transport needs based on a pro-
fessional and no-nonsense approach. Our management has extensive experience 
in rail transport logistics, whether it is container rail transportation or transportation 
of break bulk cargoes. We cover Europe, Eastern Europe, Russia, Central Asia and 
the Caucasus. Our organization’s motto is to handle all transports on a pro-active 
and efficient manner in order to achieve the highest possible quality of service. We 
are available 24 hours a day, 365 days a year.

De Vos & Partners /  
Oog voor financials

Concertweg 53
2992 NM Barendrecht
06-22907905

www.oogvoorfinancials.nl
fgdevos@oogvoorfinancials.nl

Frans de Vos

Bemiddeling van financieel administratief personeel, zowel voor tijdelijke als voor 
vaste invulling alsmede het voeren van en bemiddelen bij interim management  
opdrachten in de breedste zin van het woord.

Ruseler Makelaars

Kanaalweg 20 - 24
2903 LS Capelle aan den Ijssel
010-4515100
010-4501899
www.ruseler.nl
art@ruseler.nl

Art Knibbe
Menno Geijsendorpher

Ruseler Makelaars bemiddelt bij de aan- en verkoop van onroerend goed,  
met name woonhuizen in de bestaande bouw, verzorgt taxaties en bemiddelt in 
hypotheken.
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Vakfotografie Jan Fähmel

Studio & kantoor:  J.Kluitstraat 2
3201 KW  Spijkenisse
0181-633315
0181-647096
www.studiojanfahmel.nl
jffoto@xs4all.nl

Jan Fähmel

Rijnmond Security Systems B.V.

Ohmweg 14
3208 KE Spijkenisse
0181-626383
0181-621252
www.rijnmondsecuritysystems.nl
info@rijnmondsecuritysystems.nl

Bas Plooster

Advisering, verkoop en onderhoud van inbraaksignalerings-systemen, camerasy-
stemen, brandbeveiligingssystemen en toegangscontrolesystemen

Argos Groep B.V.

Hoefsmidstraat 40
3194 AA Rotterdam-Hoogvliet
010-2954770
010-2954771
www.argos.nl
info@argos.nl

Frans Swarttouw

De Argos Groep is één van de grotere zelfstandige oliebedrijven van Nederland en is 
actief op het gebied van Trading, opslag en verkoop van brandstoffen en smeermid-
delen. In groot Rotterdam is Argos de speler qua leverancies van gasolie, zowel aan 
land- als aan de waterzijde. Daarnaast beschikt Argos over een uitgebreid netwerk 
aan tankstations waar tegen aantrekkelijke prijzen getankt kan worden.

HEB, creatief met reclame

Kompasstraat 32 B
2901 AM  Capelle aan den IJssel
010-450 45 55
010-450 65 15
www.heb.nl
info@heb.nl

Koos Houweling

HEB, als reclamebureau uit Capelle aan den IJssel houden wij ons bezig met vorm-
geving, reclame en support voor het midden- en kleinbedrijf, zoals: Huisstijlen, 
advertenties, websites en presentaties. Kortom het vormgeven van tekst en beeld 
tot een harmonieus geheel… HEB doet veel voor haar klanten. De nadruk ligt op 
de communicatie naar buiten, de klant op weg helpen en blijven ondersteunen 
met verkoop en reclame(beleid). Zo maken we bijvoorbeeld bedrijfs- en/of branche 
gerelateerde relatiemagazines inclusief de support voor het vinden van geschikte 
– gerelateerde - adverteerders. De vormgeving en techniek wordt geheel intern ver-
zorgd. Ook het restylen, niet alleen van huisstijl en logo, maar ook van uw website 
is een specialiteit.

Ridderpoort B.V.

Postbus 365
3340 AJ Hendrik Ido Ambacht
0180-411 000
0180-419 419
www.ridderpoort.nl
anton.looij@ridderpoort.nl

Anton Looij

Ridderpoort B.V. is een middelgroot kantoor op het gebied van verzekeringen, 
pensioenen, hypotheken en financiële planning.Naast persoonlijk advies bestaat 
de mogelijkheid om tegen scherpe tarieven online verzekeringen af te sluiten. Rid-
derpoort werkt zowel voor de particuliere als de zakelijke markt.
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Sunerforwarding B.V

Mandenmakenstraat 150-152
3194 DG Hoogvliet
010-472 26 32
010-472 29 21
www.suner.nl
info@suner.nl

Peter Knibbe
Suner Ozkaya

Transport en Inspecties koopmansgoederen alsmede opslagfaciliteiten.

Emkor B.V.

Ohmweg 14, Postbus 714
3200 AR  Spijkenisse
0181-612488
0181-614045
www.emkor.eu
info@emkor.eu

Erik Thijssen
Chris van Bruggen

Emkor verzorgt nieuwbouw- en renovatieprojecten en voorziet in het onderhoud 
van deze installaties. Het installatiewerk wordt verzorgd door heel Nederland. Het 
onderhoud wordt uitsluitend regionaal uitgevoerd.

International Lashing Service B.V.

Willem Barentszstraat 11-19
3165 AA  Rotterdam-Albrands
010-4284200
010-4282755

Gerard Baks

Lashing / Securing-General Cargo / Containers Break Bulk Cargo / Loading Stores 
and Provisions

TSEC, The Sports & Entertainment 
Company BV

Villa California Building,  
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
010-4971146
010-4971143
www.tsec.nl
info@tsec.nl

Jan Dirk Stouten
Sylvia Jacobi

Regelen van bekende gastsprekers en presentatoren, evenementen, sportclinics 
en relatiemarkering (arrangementen voor diverse evenementen)

Drukkerij van Es
Newtonweg 13
3208 KD  Spijkenisse
0181-615749
0181-624473
www.drukkerijvanes.nl
info@drukkerijvanes.nl

Arie van Es

Goed drukwerk!  Snel Geleverd!
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A ENGINEERINGC&

A&C Engineering B.V.

Pampus 19
3251 ND  Stellendam
0187-497080
0187-496443
www.ace-engineering.nl
info@ace-engineering.nl

Ad van der Poort

Technische handel in o.a. afsluiters, magneetventielen, pneumatiek, hydrauliek, 
UV-desinfectie, filtratie, waterbehandelingsinstallaties.

O3 Projectinrichters

Portus 7
3176 TG  Poortugaal
010-5011593
010-5011594
www.o3projectinrichters.nl
joop.baaijens@o3projectinrichters.nl

Joop Baaijens

O3 staat voor Ontwerp, Oplossing en Organisatie. Dit houdt in dat wij gespecia-
liseerd zijn in het inrichten van uw bedrijfsruimten en/of kantoor. Ruim 15 jaar is 
Joop Baaijens begaan met het inrichten van bedrijfspanden en heeft hiermee zijn 
ervaring opgebouwd. De branche is zeer uitgebreid en uiteenlopend en om dit 
overzichtelijk te maken leiden wij u rond op onze website om alle activiteiten te ver-
duidelijken. Gaat de voorkeur uit naar een persoonlijke benadering, dan staat Joop 
Baaijens u graag te woord. U kunt hem uiteraard ook e-mailen.

Peugeot DAVO

Charloisse Lagedijk 940
3088 LA ROTTERDAM
010-8504250
010-8504299
www.peugeotdavo.nl
s.vermerris@peugeotdavo.nl

Sacha Vermerris
Martijn de Graaff

DAVO

De Bondt grafimedia 
communicatie bv

Arnhemseweg 2-4 
2994 LA Barendrecht 
0180-641380
0180 611734 
www.de-bondt.nl
info@de-bondt.nl

Peter de Bondt

• marketingcommunicatie
• concept en vormgeving
• grafische dienstverlening

SPIE-Industrie 

De Brauwweg 74-82
3125 AE Schiedam
010-4090400
010-4090299
www.spie-nl.com
info.beheer@spie.com

Eugéne de Roodt
Ard van Toledo

SPIE-Industrie levert services en expertise op het gebied van het ontwerpen, in-
stalleren, in bedrijf stellen en onderhouden van instrumentatie en elektrotechnische  
installaties op laag-, midden- en hoogspanningsgebied, werktuigbouwkunde, 
HVAC-techniek aan industriële klanten. De activiteiten bieden u een scala van  
diensten aan om uw energie- en procesvoorzieningen zo betrouwbaar en zo  
economisch mogelijk te laten functioneren, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.



Leerlooierstaat 44 • 3194 AB Hoogvliet
Tel. 010 - 5018777
www.ringelberg.nl • e-mail: info@ringelberg.nl

Het 
touring-
carbedrijf voor 
groepsvervoer, school-
reisjes, sightseeing trips, 
groepsdagtochten en 
zakenvervoer!

Nu ook individuele dagtochten!

www.hamburgverhuur.nl

Hamburg Verhuur materieel B.V.
Tramweg 13A • 3255 MB  Oude-Tonge  •  Telefoon 0187 497 900  •  Fax 0187 497 949  •  E-mail info@hamburgverhuur.nl

Wij verhuren alle basisfaciliteiten voor de inrichting van uw 
bouwplaats en- of evenement. 


