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Wat deed Metgod volgens jou

verkeerd?

Sjoerd: “Het eerste seizoen bij

Excelsior, 1995-1996, was er niks

aan de hand. Ik speelde goed als

rechtsback en had geen problemen

met trainer Hans van der Pluym en

zijn assistent John Metgod.

Halverwege het daaropvolgende

seizoen vertrok Van der Pluym plot-

seling en maakte Metgod het sei-

zoen af als trainer. Mijn ploeggenoot

Prince Polley voorspelde toen al dat

wij samen de zondebokken zouden

worden. Korte tijd na zijn aanstelling

als hoofdtrainer moesten we bij

Metgod op gesprek komen en hoor-

den we dat wij, ondanks ons goede

spel elke week, niet meer in de basis

zouden staan.”

Maar daar zal Metgod toch wel

een duidelijke reden voor gehad

hebben?

“Metgod had moeite met onze

gewoonten. Veel spelers groetten

elkaar elke dag uitbundig, je kent het

wel, met de vuisten tegen elkaar en

zo… nou daar kon meneer Metgod

slecht tegen. Ik mocht ook geen oor-

bellen dragen en geen petje op heb-

ben als ik bij Excelsior was. Dan

snap je er natuurlijk niks van als trai-

ner. Hij is dit seizoen weer hoofdtrai-

ner van Excelsior en ik hoor inmid-

dels weer precies dezelfde verhalen

over hem. Als ik hem tegenkom zal

ik hem zeker niet groeten.”

Werd er door de spelersgroep

dan nooit een signaal gegeven

richting de trainer? 

“Haha, ja dat deden we op een dui-

delijke manier tijdens de training.

Metgod deed dan mee in de oefen-

partij en dan speelden we expres

een korte bal op hem zodat een

ander een enorme tackle kon plaat-

sen op de trainer die natuurlijk net te

laat bij de bal was. Dan werd hij

boos! Er hing ook een keer een

grote foto in de kleedkamer met

daarop een speler die keihard tegen

een bal trapt. Alleen was op die bal

het hoofd van Metgod geplakt. Wie

dat had gedaan? Ja, wie zou dat

geweest zijn……….… Overigens

hoorde ik laatst op Radio Rijnmond

een interview met Metgod over zijn

vroegere trainer Brian Clough van

wie hij zei dat hij geen menselijke

trainer was. Daar moest ik hard om

lachen want Metgod is nog nooit

menselijk met zijn spelers omge-

gaan.”

Laten we het eens over TOGR

hebben. In jouw eerste jaar pro-

moveerden jullie naar de hoofd-

klasse. Verbaast het je dat 

TOGR na drie jaar nog altijd op

het hoogste niveau speelt?

“Nee, want we hebben een goede

ploeg. Het team is ten opzichte van

een aantal jaar geleden wel gewij-

zigd, een speler als Danny Kuppen

is gestopt en die mis je natuurlijk,

maar er kwamen steeds goede

nieuwe jongens voor terug. Wel

merk je dat sommige spelers moe-

ten wennen aan de hoofdklasse. Op

dit niveau wordt elke wedstrijd alles

van je gevraagd en moet je ook wat

zakelijker een wedstrijd uit kunnen

spelen. Met deze ploeg moeten we,

ondanks de vele verliespartijen de

laatste maanden, dit seizoen zeker

in de middenmoot kunnen eindigen”

Hoe is het om in een team te

spelen met veel verschillende

nationaliteiten?

“Dat levert een goede sfeer op, er

wordt veel gelachen, we hebben

vaak muziek aan in de kleedkamer

en maken veel lol wat toch belang-

rijk is binnen een elftal. Het nadeel is

wel dat we teveel temperament in de

ploeg hebben. De scheidsrechters

lijken daardoor vaak tegen ons te

fluiten.”

Je bent nu 32 jaar en aanvoerder.

Ben je ook een voorbeeld voor

de jongere spelers in de groep?

“Dat probeer ik zeker te zijn. Alleen

luisteren ze niet zo goed als vroeger.

Bij Feyenoord moest ik na afloop

van de training de pionnen en de

ballen opruimen en als ik dat wei-

gerde kreeg ik echt op mijn lazer van

jongens als Henk Fräser, Peter Bosz

en Arnold Scholten. Tegenwoordig

lijkt het wel of die hiërarchie is ver-

dwenen in de voetballerij.”

Hoe lang ga je nog door bij

TOGR?

“Zolang ik het naar mijn zin heb en

blessurevrij ben blijf ik voetballen.

Maar ze noemen mij niet voor niks

‘Sjoerdje Au’. Ik ben namelijk regel-

matig geblesseerd en het is dus

onzeker hoe lang ik nog op dit

niveau kan spelen. Daarnaast wil ik

me in de nabije toekomst bezig gaan

houden met sportpsychologie. Het

lijkt me interessant om sporters ook

geestelijk verder te helpen in hun

carrière. Op dit moment ben ik nog

werkzaam in de haven, bij de ECT,

maar daar ligt mijn toekomst niet.

Je bent toch ook schilder

geweest?

“Ja dat klopt, toen ik eenmaal wist

dat ik het niet redde in het betaalde

voetbal ging ik aan de slag als schil-

der. Je gelooft het niet maar mijn

eerste opdracht was het verven van

de trappen van de Kuip. De mede-

werkers bij Feyenoord, die mij alleen

kenden als voetballer, waren uiter-

aard zeer verbaasd toen ze mij met

een kwast op de trap van het stadi-

on zagen zitten.”

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 aan-
voerder van TOGR heeft mogen ‘ruiken’ aan het betaalde voetbal maar een car-
rière als profvoetballer is nooit echt van de grond gekomen. Eén trainer is daar
volgens Conrad vooral debet aan geweest: “John Metgod heeft mijn voetballoop-
baan grotendeels om zeep geholpen.”

opgericht. Daaruit is de huidige

businessclub ontstaan die nu 35

leden telt.”

Gezelligheid is het toverwoord

bij de businessclub van TOGR.

“Dat is zeker een belangrijk onder-

deel van het succes van de busi-

nessclub maar uiteraard staat het

zakelijke belang voorop. Er vindt

binnen de huidige groep sponsors

veel ‘business to business’ plaats

maar dat komt vooral omdat het

inderdaad een gezellige club is.

De sponsorgroep is door de jaren

heen zelfs een echte vriendenclub

geworden. Die gezelligheid levert

veel leden op.”

Wat kost het om lid te worden

van de businessclub?

“Dat valt reuze mee. We zijn de

hoofdklasser met de goedkoopste

businessclub van Nederland. Een

basispakket kost 650 euro per sei-

zoen, voor een zilverpakket inclu-

sief reclameborden langs het

hoofdveld moet 1500 euro betaald

worden. Een goudpakket, inclu-

sief reclameborden, advertenties

en logo op ons briefpapier kost

2500 euro per jaar. We houden de

tarieven bewust laag omdat we zo

veel mogelijk bedrijven de kans

willen geven zich bij ons aan te

sluiten. Het zijn toch allemaal

mensen die TOGR een warm hart

toedragen. Naast de wedstrijden

komt de businessclub nog een

aantal maal per jaar bij elkaar 

tijdens de activiteiten die we 

organiseren. Zo was er ook 

dit jaar het traditionele Groen 

Witte Mannendiner in het Oude

Postkantoor in Oud-Beijerland, de

gezellige nieuwjaarsreceptie, het

bezoek aan een wedstrijd in het

betaalde voetbal inclusief diner en

toespraak van de trainer of

spelers van de desbetreffende

club. En we bezoeken met de

businessclub ook jaarlijks een

wedstrijd in het buitenland. Vorig

jaar zijn we in Londen naar

Fulham-Chelsea en Tottenham

Hotspur-Manchester United ge-

weest en in december reizen we

af naar Spanje om het duel

Barcelona-Valencia te bezoeken.”

Dat bedoelen jullie dus met

gezelligheid.

“Ja, die trips zijn een groot suc-

ces. De leden leren elkaar tijdens

die reisjes goed kennen en

bovendien is het in een ontspan-

nen sfeer goed zaken doen. Het is

ook leuk dat er een grote ver-

scheidenheid aan bedrijven is,

een communicatiebureau, een

transportbedrijf, een detachering-

bureau, ze zijn allemaal lid. Juist

die vele verschillende branches

maken een businessclub interes-

sant.”

Wat kun je met het vooroor-

deel dat de inkomsten uit de

businessclub allemaal

bestemd zijn voor het eerste

elftal? 

“Dat is onzin. De sponsors voelen

zich betrokken bij de vereniging

TOGR en niet alleen bij het hoog-

ste team. Het geld uit sponsoring

vloeit direct de clubkas in en wordt

dus besteed aan de hele club.

Dus ook de jeugd profiteert daar-

van. Een aantal jaar geleden ging

de jeugd van TOGR op voetbal-

kamp naar Denemarken maar

financieel bleek dat niet haalbaar.

Toen heeft de businessclub spon-

taan die tekorten aangevuld zodat

die reis uiteindelijk toch gemaakt

kon worden. Een mooi voorbeeld

van de betrokkenheid van de

businessclub.”

Zelf ben je ook sponsor. Heb je

in die rol ook contact met de

spelers van het eerste elftal?

“Ja, die spelers van het eerste 

zijn leuke gasten. Ik ben wel eens

met een aantal na afloop van een

wedstrijd naar café ’t Haantje

geweest. Het was aanvankelijk de

bedoeling om daar een sateetje te

eten maar we hebben die nacht

uiteindelijk het licht uit gedaan.

Tja, daar heb je het weer; die

gezelligheid.”

“Die spelers van

het eerste zijn

leuke gasten”
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“Ze noemen mij

niet voor niks

Sjoerdje Au”

“Tja, daar heb je

het weer; die

gezelligheid.”

“We gaan gewoon in de middenmoot eindigen”



In zijn net geopende kantoor aan de

Ohmweg in Spijkenisse schenkt hij

een vers gezette bak koffie in. Nog

voordat hij een slok neemt, begint hij

al te praten. Vragen stellen is over-

bodig. Bernard doet zijn verhaal.

“Op mijn twintigste kwam ik voor het

eerst bij TOGR. Ik kwam er terecht

via een vriend, Werner Commijs, en

ben vervolgens gaan voetballen.”

Hard lachend voegt hij eraan toe dat

dat wel in een lager elftal was. “Ik

was een beetje middelmaat en heb

met name in gezelligheidselftallen

gespeeld. Ik heb wel een keer bij de

B-selectie gezeten maar de echte

ambitie ontbrak.”

Vrienden
“Ik heb een erg goed gevoel bij de

club”, vervolgt Bernard. “Bij TOGR is

alles niet zo massaal en door het

kleinschalige ken je elkaar en dat

schept een band. Of ik vrienden aan

de club heb overgehouden? Dat

vind ik een groot woord. Des te

beter je mensen leert kennen, hoe

minder vrienden erover blijven. Toch

zou ik Frans de Vos, de voorzitter

van de sponsorcommissie, en voor-

zitter Ad van der Poort wel vrienden

willen noemen. Met Frans tennis ik

elke maandagmiddag bij Halfweg

hier een paar honderd meter van-

daan. Op woensdagavond ben ik

regelmatig bij de club om zelf een

balletje te trappen. Ik speel mee in

de zeven tegen zeven competitie die

door Ger Klip georganiseerd wordt

en soms trainen we. Nee, ik ben dan

niet stijf op donderdagmorgen. Ik

voel me juist fitter als ik beweeg.”

Loopbaan
Bernard, bekend vanwege de 

eeuwige glimlach op zijn gezicht,

begon na een lange loopbaan in de

financiële dienstverlening in 2001

voor zichzelf. “Ik heb onder meer bij

Nationale Nederlanden gewerkt en

via dat bedrijf ben ik gedetacheerd

geweest bij W.P. van der Held aan de

Schiekade in Rotterdam. Ik ging me

steeds meer realiseren dat ik graag

op eigen benen wilde staan want

dan kon de klant nog meer het uit-

gangspunt zijn.” Met die uitspraak

geeft Bernard meteen blijk van zijn

werkwijze. Na een periode bij Mees

en Zonen en Overvliet Assurantie

Makelaars besloot hij drie jaar gele-

den een eigen bedrijf op te zetten.

Druk
“In dit vak moet je mensen goed

aanvoelen”, vertelt Bernard. “Je

moet als het ware hun probleem

jouw probleem laten zijn. Uiteindelijk

heb ik via mond-op-mond reclame

en mijn uitgebreide netwerk een por-

tefeuille van 400 relaties kunnen

opbouwen. Sinds oktober heb ik een

eigen kantoor, ik groeide letterlijk uit

huis en was toe aan deze stap.

Mensen kunnen hier terecht voor

alle soorten verzekeringen, pensioe-

nen en hypotheken. Ik streef naar

totale dienstverlening en probeer

mensen zo persoonlijk mogelijk te

begeleiden. Het is niet meer dan

logisch dat ik lid ben geworden van

de businessclub van TOGR. Ik kom

er al zo lang en de activiteiten die ze

organiseren zijn erg leuk. Ze doen

echt hun best om het de bedrijven

erg goed naar hun zin te maken. Ik

doe het omdat ik sympathie voor de

club voel en ik ben geen sponsor

vanuit een commerciële gedachte.”

Als u meer informatie over 

het bedrijf van Bernard Collens

wilt kunt u terecht op de website

van zijn bedrijf: 

www.collens-assurantie-advies.nl

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

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.

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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Collens Assurantie Advies en TOGR passen bij elkaar

Bernard Collens al 25 jaar lid van zijn club

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.

De volgende bedrijven zijn onlangs lid geworden van de businessclub:

Connectholland, Oranje Groep en Rho Delta Travel

De volgende bedrijven zijn al lid van de businessclub:

Goud – Amanos Projectbureau, C. Olsthoorn Beheer

Zilver – Bouwfonds Ontwikkeling, Life & Finance, Quality Financials

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

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

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

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

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

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

“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.

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

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

gaan voetballen en ben nu 47 jaar. Destijds mocht

je pas op je negende wedstrijden spelen maar

een jaar eerder ging ik al trainen aan de

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

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

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

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

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

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

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

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

mijn club.”

“Ik heb een 

erg goed gevoel

bij de club”

Een echte clubman…….

Bart Braafhart


