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“We gaan gewoon in de middenmoot eindigen”

Het optimisme van Sjoerd Conrad
Nestoro, Feyenoord, Excelsior, RBC, DCV, Beerschot, Kleve, Madeira, HION en
TOGR. Het zijn allemaal clubs waar Sjoerd Conrad voor speelde. De huidige aanvoerder van TOGR heeft mogen ‘ruiken’ aan het betaalde voetbal maar een carrière als profvoetballer is nooit echt van de grond gekomen. Eén trainer is daar
volgens Conrad vooral debet aan geweest: “John Metgod heeft mijn voetballoopbaan grotendeels om zeep geholpen.”
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aard zeer verbaasd toen ze mij met

Collens Assurantie Advies en TOGR passen bij elkaar

Bernard Collens al 25 jaar lid van zijn club
“Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat ik lid ben geworden van de businessclub van TOGR”, zegt Bernard
Collens. “Ik kom al 25 jaar bij de club en voorral de sfeer aan de Charloisse Lagedijk spreekt me aan.” De
directeur van Collens Assurantie Advies over zijn band met de club, zijn loopbaan en zijn bedrijf.

gespeeld. Ik heb wel een keer bij de

zitter Ad van der Poort wel vrienden

Schiekade in Rotterdam. Ik ging me

Mensen kunnen hier terecht voor

B-selectie gezeten maar de echte

willen noemen. Met Frans tennis ik

steeds meer realiseren dat ik graag

alle soorten verzekeringen, pensioe-

ambitie ontbrak.”

elke maandagmiddag bij Halfweg

op eigen benen wilde staan want

nen en hypotheken. Ik streef naar

hier een paar honderd meter van-

dan kon de klant nog meer het uit-

totale dienstverlening en probeer

Vrienden

daan. Op woensdagavond ben ik

gangspunt zijn.” Met die uitspraak

mensen zo persoonlijk mogelijk te

“Ik heb een erg goed gevoel bij de

regelmatig bij de club om zelf een

geeft Bernard meteen blijk van zijn

begeleiden. Het is niet meer dan

club”, vervolgt Bernard. “Bij TOGR is

balletje te trappen. Ik speel mee in

werkwijze. Na een periode bij Mees

logisch dat ik lid ben geworden van

alles niet zo massaal en door het

de zeven tegen zeven competitie die

en Zonen en Overvliet Assurantie

de businessclub van TOGR. Ik kom

In zijn net geopende kantoor aan de

kleinschalige ken je elkaar en dat

door Ger Klip georganiseerd wordt

Makelaars besloot hij drie jaar gele-

er al zo lang en de activiteiten die ze

Ohmweg in Spijkenisse schenkt hij

schept een band. Of ik vrienden aan

en soms trainen we. Nee, ik ben dan

den een eigen bedrijf op te zetten.

organiseren zijn erg leuk. Ze doen

een vers gezette bak koffie in. Nog

de club heb overgehouden? Dat

niet stijf op donderdagmorgen. Ik

voordat hij een slok neemt, begint hij
al te praten. Vragen stellen is overbodig. Bernard doet zijn verhaal.
“Op mijn twintigste kwam ik voor het
eerst bij TOGR. Ik kwam er terecht

voel me juist fitter als ik beweeg.”

“Ik heb een
erg goed gevoel
bij de club”

via een vriend, Werner Commijs, en

Loopbaan

echt hun best om het de bedrijven

Druk

erg goed naar hun zin te maken. Ik

“In dit vak moet je mensen goed

doe het omdat ik sympathie voor de

aanvoelen”, vertelt Bernard. “Je

club voel en ik ben geen sponsor

de

moet als het ware hun probleem

vanuit een commerciële gedachte.”

eeuwige glimlach op zijn gezicht,

jouw probleem laten zijn. Uiteindelijk

begon na een lange loopbaan in de

heb ik via mond-op-mond reclame

Als u meer informatie over

Bernard,

bekend

vanwege

ben vervolgens gaan voetballen.”

vind ik een groot woord. Des te

financiële dienstverlening in 2001

en mijn uitgebreide netwerk een por-

het bedrijf van Bernard Collens

Hard lachend voegt hij eraan toe dat

beter je mensen leert kennen, hoe

voor zichzelf. “Ik heb onder meer bij

tefeuille van 400 relaties kunnen

wilt kunt u terecht op de website

dat wel in een lager elftal was. “Ik

minder vrienden erover blijven. Toch

Nationale Nederlanden gewerkt en

opbouwen. Sinds oktober heb ik een

van zijn bedrijf:

was een beetje middelmaat en heb

zou ik Frans de Vos, de voorzitter

via dat bedrijf ben ik gedetacheerd

eigen kantoor, ik groeide letterlijk uit

www.collens-assurantie-advies.nl

met name in gezelligheidselftallen

van de sponsorcommissie, en voor-

geweest bij W.P. van der Held aan de

huis en was toe aan deze stap.

Een echte clubman…….
Wilt u meer informatie over de actieve businessclub 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 sponsorcommissie, (06) 22 90 79 05.

Bart Braafhart
”Ik ga mijn 39e seizoen bij de club in. Dat is best

De volgende bedrijven zijn onlangs lid geworden van de businessclub:

een lange tijd. Ik ben op mijn achtste bij de club

Connectholland, Oranje Groep en Rho Delta Travel

gaan voetballen en ben nu 47 jaar. Destijds mocht
je pas op je negende wedstrijden spelen maar

De volgende bedrijven zijn al lid van de businessclub:

een jaar eerder ging ik al trainen aan de

Goud – Amanos Projectbureau, C. Olsthoorn Beheer

Schulpweg. Jan Kraak, die nu erelid is, was mijn trainer. Het was in die tijd

Zilver – Bouwfonds Ontwikkeling, Life & Finance, Quality Financials

bijna vanzelfsprekend dat je lid van TOG werd. Ik ben nog één keer reserve

Brons – A&C Engineering, Baks Management, Bende van 5, BGT Holding, Binneveld & Schellen, Chabot

bij het eerste elftal geweest. Dammes van Wilgenburg was trainer en we

Sportshop, Collens Assurantie Advies, Drukkerij Van Es, Van Hamburg Verhuur Materieel, IFA Groep, Int.

speelden uit tegen NTVV. Ik speelde meestal in de lagere elftallen. Al toen

Lashing Service, Joint Port Staff, Schoonmaakbedrijf De Jonge & Van Os, S. Karreman, KD Home

ik 25 was ben ik ook andere dingen binnen de club gaan doen. Ik ben secre-

Products, C.G. Kersten, Kesselaar BV, W. v.d. Knaap, Het Oude Postkantoor, Ruseler Makelaars,

taris van het jeugdbestuur, jeugdleider, scheidsrechter en fotograaf geweest.

Gemeente Salla, Sales Up! Promotions, Schorn & Partners, Stouten Communicatie & Organisatie,

TOGR hoort gewoon bij mij. In 1999 ben ik in Finland gaan wonen en wer-

Accountantskantoor H. Wander RA, Ringelberg Touringcars, The Van den Berg Collection

ken. Voor de gemeente Salla doe ik de marketing en public relations voor het
toerisme in de regio. Ik ging al sinds het eind van de jaren ’70 op vakantie in
Scandinavië en wil er eigenlijk nooit meer weg. Met de gemeente Salla ben
ik nu lid van de businessclub van TOGR. Zo blijf ik van afstand betrokken bij
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mijn club.”

Colofon
De krant van TOGR verschijnt vier
keer per seizoen en is een uitgave van
voetbalvereniging TOGR voor leden,
(potentiële) sponsors en andere relaties
van de club

Staand,van links naar rechts: Leo de Koning ( coach/trainer), Burak Turkoglu, Jeffrey Silva, Jeffrey de Koning,Michael
Verhoef, Bart Hartog, Dennis Pieke (coach/trainer)
Zittend, van links naar rechts: Hakan Yildiz, Paul van Hoorn, Sam Soares de Brito, Ahmet Tanrioven, Özkan Akdeniz, Said
Bouyaouzane, Kijoma Mendeszoon
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Oplage 750
Realisatie Stouten Communicatie & Organisatie,
Ridderkerk
Productie Trichis Publishing, Rotterdam
Teksten Menno Tamming, Jan Dirk Stouten
Fotografie Ad van der Poort
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.

