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Het wedstrijdprogramma
voor de rest van dit seizoen
19-2 IJsselmeervogels uit, 26-2 inhaalprogramma/beker,
5-3 Voorschoten ’97 thuis, 12-3 Scheveningen uit, 19-3
Huizen thuis, 26-3 inhaalprogramma/beker, 28-3 inhaalprogramma/beker, 2-4 Sparta Nijkerk uit, 9-4 inhaalprogramma/beker, 16-4 Spakenburg uit, 23-4 SHO thuis

Een echte clubman...

Trots
In augustus van het vorige jaar schreef ik op

Beste voetballiefhebbers,
TOG’ers,

deze plek dat ik trots was op onze eerste eigen
krant. Dankzij goede contacten slaagden we
er toen in om het voorwoord te laten schrijven
door burgemeester Opstelten. Een jaar daar-

Wat waren we met z’n allen trots toen Inge de Bruijn, Pieter van den

voor, toen we nog een presentatiegids hadden,

Hoogenband, Leontien Zijlaard-Van Moorsel en Anky van Grunsven de

waren de eerste woorden van sportwethouder

afgelopen sportzomer oranje lieten kleuren. Door hun geweldige presta-

Nico Janssens. Voor de gekkigheid schreef ik

ties tijdens de Olympische Spelen in Athene telt ons land op sportgebied

in de eerste krant dat het leuk zou zijn als Erica

volop mee. Zij boekten successen die het gevolg zijn van investeringen.

Terpstra een keer een voorwoord zou schrij-

In dit geval vooral investeringen in tijd van de medaillewinnaars zelf. Ze

ven. Dat het ons gelukt is om de voorzitter van

brachten honderden, misschien wel duizenden uren door in het zwem-

NOC*NSF te strikken, vind ik ronduit geweldig.

bad, op de fiets of, zoals in het geval van Van Grunsven, op het paard.

Ik ben weer trots. Niet alleen op deze krant

Toch kunnen ook die sporters het niet alleen. Als NOC*NSF doen wij er
alles aan om omstandigheden te creëren waarin al die talenten tot top-

Sjaak Roukema

trouwens, maar ook op onze club, de leden, de
sponsors en de vrijwilligers.

prestaties kunnen komen. Verschillende bedrijven steunen ons daarbij.
Sport en sponsoring horen immers bij elkaar. Ze zijn onlosmakelijk met

“Mijn naaste familie en een aantal neven hebben mij op

Ad van der Poort,

elkaar verbonden. Op alle niveaus trouwens! In uw stad kunnen evene-

mijn tiende jaar enthousiast gemaakt voor TOGR. Op

Voorzitter TOGR

menten als de marathon en het wereldtennistoernooi niet zonder Fortis

woensdagmiddag trainden we op het complex dat toen

en de ABN Amro bank. Ook een vereniging als de uwe kan niet zonder

nog aan de Schulpweg gevestigd was. Eerst trainen, ver-

mensen en bedrijven die een warm gevoel bij TOGR hebben. Daarom

volgens eten bij mijn tante en daarna weer terug met de

aarzelde ik geen moment om dit voorwoord te schrijven voor een krant

bus naar ons huis op het Noordereiland. Ik vond keepen al

die mede mogelijk wordt gemaakt door sponsors van uw club. Ook bij

snel leuk en vanaf de A1 besloot ik dat ik dat wilde gaan

u gaan sport en commercie hand in hand. Samen voor dit ene doel:

doen. In 1976 kwam ik in TOGR 1 op doel te staan en dat

SPORT! Machtig om te doen, prachtig om naar te kijken! En zoals het

heb ik zeventien jaar volgehouden met als hoogtepunt de

hoort, sporters, vrijwilligers en bedrijfsleven in goede samenwerking

promotie naar de tweede klasse in 1993. Dat was ook

volop vooruit.

direct mijn afscheid als actief voetballer. Daarna ben ik

Ik wens u allen een goed en succesvol seizoen toe.

aan de slag ben gegaan als bestuurslid. Een druk bestaan
want ik moet TOGR combineren met een intensieve baan

Erica Terpstra,

als salesmanager in de haven maar ik heb het er zeker

Voorzitter NOC*NSF

voor over. Ik ben vergroeid met deze club!”

Of zijn het geldschieters van de Spaanse topclub

Nieuwe
hoofdtrainer

die een keer in de dug-out van de club in het impo-

Theo de Boon (foto) is met ingang

sante stadion Camp Nou mogen plaatsnemen?

van volgend seizoen de nieuwe

Het is inderdaad de dug-out waar normaal gespro-

trainer van TOGR. De pas 35-

ken trainer Frank Rijkaard en de reservespe-

jarige De Boon, die nu werk-

lers van Barcelona zitten. Deze foto is gemaakt

zaam is bij zaterdageersteklas-

op zondag 19 december. Bij hoge uitzondering

ser Groote Lindt uit Zwijndrecht,

mochten zestien sponsors en bestuurders van

volgt Wim van der Steene op

TOGR, die dat weekend de wedstrijd Barcelona

die bij Schiebroek aan de slag

– Valencia bezochten, tijdens een rondleiding

gaat. Van der Steene werkte vier

even in de dug-out zitten waar de avond daarvoor

seizoenen bij TOGR en promo-

Rijkaard zijn ploeg met 1-1 zag gelijkspelen.

veerde in 2002 met het eerste

Is dit het bierelftal van Barcelona?

elftal naar de hoofdklasse.
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Henk Sanders: verzorger en vertrouwensman

“De druk in de hoofdklasse is ook voor de verzorger hoger”
mige voetballers nooit aanstellen.

de opvolger wordt van trainer Wim

belangrijke centrale plaats in bin-

Bij een mens zit een blessure of pijn

van der Steene die na vier sei-

nen de club. Gerard Meijer heeft

vaak tussen de oren, bij dieren is

zoenen afscheid neemt. Sanders

bij Feyenoord niet slechts de rol

dat nooit het geval. Het mooie van

betreurt het vertrek van de coach.

van verzorger want aan zijn mas-

beide functies is vooral dat je met de
gezondheid van mens en dier bezig
bent. Dat is mijn drijfveer.”

Opsteker

“Het grootste verschil is dat dieren zich
in tegenstelling tot sommige voetballers
nooit aanstellen.”

Na eerder bij verschillende clubs
actief te zijn geweest, belandde

Henk Sanders (links) is al voor het vierde seizoen
de trouwe verzorger van TOGR. Je herkent hem
aan de positie die hij steevast inneemt tijdens wedstrijden van het eerste elftal. De in het Gelderse
Altforst geboren Sanders staat namelijk nooit naast
de trainers maar altijd in z’n eentje aan de andere
kant van de dug-out. “Als ik naast de trainers sta,
ga ik me er mee bemoeien en daar zitten ze niet op
te wachten.”

Henk vier jaar geleden bij TOGR.

“De samenwerking tussen Wim en

sagetafel heeft hij door de jaren

“Ik maakte in mijn eerste jaar aan de

mij is altijd goed verlopen. We zijn

heen menig vaderlijk advies moeten

Charloisse Lagedijk direct de pro-

tegelijk bij TOGR gekomen en had-

geven aan spelers die allerhande

motie naar de hoofdklasse mee, dus

den natuurlijk met de promotie een

problemen hadden. “Dat is heel

dat was een mooie opsteker. Al is

geweldige start bij de club. Dat was

herkenbaar”, zegt Henk. “Je krijgt

de druk in de hoofdklasse, ook voor

een mooie basis voor een goede

tijdens het behandelen vaak een

de verzorger, aanmerkelijk hoger. Bij

samenwerking. Ik heb in die vier

vertrouwensband met een speler.

een club uit de vierde klasse leggen

jaar nooit ruzie gehad met Wim en

Soms krijg ik het hele privé-leven

ze zich al snel neer bij een blessure.

dat is veelzeggend want ik heb bij

van zo’n jongen over me uitgestort.

Bij TOGR wordt toch van de verzor-

andere clubs wel eens een akke-

Binnen de groep heb ik toch een

ger verwacht dat je de spelers niet

fietje gehad. Ik hoop met de nieuwe

andere positie dan de trainer en

alleen fit houdt maar ook fit maakt!

trainer weer zo goed samen te wer-

daarom durven spelers vaak tegen

Het toont de bescheidenheid van

voor dieren hebben om dit vak uit

Het voordeel van het hoofdklasser-

ken. Het belangrijkste voor mij is

mij meer te zeggen dan tegen hun

Henk, die in 1975 voor zijn werk als

te kunnen oefenen en naast het

schap is wel dat er meer mogelijk

dat ik goed kan overleggen met

coach. Maar misschien komen ze

docent het Land van Maas en Waal

voetbal zijn dan ook mijn vijf paar-

is. Zo kunnen we bijvoorbeeld regel-

de coach en vooral dat de trainer

wel bewust met al hun privé-proble-

verruilde voor Rotterdam. Inmiddels

den en twee Shetland-pony’s mijn

matig de fysiotherapeut inschakelen

openstaat voor de adviezen van zijn

men bij mij omdat ze weten dat ik

is hij leraar dierenverzorging aan

grote hobby. Die dierenverzorging

voor zwaardere blessures.”

verzorger.”

veel heb meegemaakt in mijn leven.

het Wellant College in de Maasstad.

is goed te combineren met de ver-

“Het is een mooi vak want je brengt

zorging van voetballers”, zegt Henk

Ruzie

Privé-problemen

jonge mensen met dieren in contact.

lachend. “Het grootste verschil is dat

Onlangs werd bekend dat Theo de

Bij grote clubs in het betaalde voet-

Uiteraard moet je wel veel liefde

dieren zich in tegenstelling tot som-

Boon volgend seizoen bij TOGR

bal neemt de verzorger vaak een

Ik kan ze wat dat betreft nog heel
wat levenswijsheden bijbrengen!”

Ladyspeaker Gerdina van Mastrigt

“Soms gooi ik mijn charmes in de strijd”
Als u een thuiswedstrijd van TOGR bezoekt hoort u regelmatig een prettige vrouwenstem
door de speakers klinken. Het is de stem van Gerdina van Mastrigt (40). Ze is één van
de weinige ladyspeakers die Nederland rijk is en heeft in de afgelopen jaren haar plekje
gevonden bij TOGR. Niet alleen is ze de sympathieke stem die u op zaterdag van harte
welkom heet bij de Rotterdamse hoofdklasser maar ze heeft ook een belangrijke rol in de
vooruitstrevende businessclub.

Ken je nog meer ladyspeakers?

want de potjes bij de bedrijven zijn vrijwel leeg. Je moet

Gerdina: “Ja, Anita bij Heerjansdam, maar dat is dan ook de

tegenwoordig nog meer tijd besteden aan het binnenhalen

enige die ik ken. Het is toch nog altijd een hele stap voor een

van een nieuwe sponsor. Om ze te overtuigen gooi ik regel-

vrouw om dat werk te gaan doen. Ik speaker al sinds vorig

matig al mijn charmes in de strijd.”

seizoen en ik heb er geen moment spijt van. Ik had eerst wel
wat moeite met de namen -ze heten bij TOGR niet allemaal

Waarom zouden bedrijven lid moeten worden van jullie

Jan Jansen- maar daar was ik snel aan gewend. Ook zie

businessclub?

Merk je regelmatig iets van het vooroordeel dat vrou-

ik de wedstrijd vanuit mijn positie in de bestuurskamer niet

“We zijn een gezellige hoofdklasser die naast de wedstrijden

wen geen verstand van voetbal zouden hebben?

altijd even goed waardoor ik heel soms een verkeerde doel-

nog veel meer te bieden heeft aan de sponsors. Uiteraard

“Nou, in mijn geval gaat dat zeker niet op. Mijn vader zat in

puntenmaker meld. Uiteraard herken ik onze eigen jongens

worden ze tijdens de thuisduels ontvangen in onze gemoe-

het bestuur van CVV en mijn broers zaten ook op voetbal

wel, daar heb ik geen rugnummers voor nodig.”

delijke bestuurskamer maar we organiseren ook veel evene-

dus het is mij met de paplepel ingegoten. Bovendien zit mijn

menten. Zo zijn we afgelopen jaar met een sponsordelegatie

man (Ton van Mastrigt, red.) in de technische commissie van

naar een wedstrijd van Barcelona geweest, hebben we weer

TOGR en voetbalt mijn zoon dus ik heb echt wel kijk op het

het traditionele Groen Witte Mannendiner gehad en werd de

spelletje. Bovendien doe je ook veel voetbalkennis op tijdens

gezellige nieuwjaarsreceptie opgeluisterd door een bezoek

het speakeren want je mag geen minuut van de wedstrijd

van Dennis de Nooijer. Ook in dit jaar zullen de sponsors

missen.”

“Laat mij maar lekker achter de
microfoon zitten bij TOGR.”

zich niet vervelen. We gaan weer met z’n allen een betaald
Je bent niet alleen speaker maar ook actief binnen de

voetbalwedstrijd bezoeken, tijdens het duel Spakenburg-

Heeft Feyenoord je al benaderd om speaker in De Kuip

businessclub.

TOGR bieden wij businessclubleden de mogelijkheid om de

te worden?

“Ik doe de administratie en probeer nieuwe sponsors te vin-

wedstrijd vanuit een skybox te bekijken en we organiseren

“Haha, nee ik ga niet naar De Kuip. Laat mij maar lekker ach-

den voor de vereniging. Dat laatste is in deze tijd best lastig

een tennistoernooi.”

ter de microfoon zitten bij TOGR. Daar voel ik me thuis!”
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Gerard Baks, directeur van International Lashing Service:

Sponsor voor de gezelligheid
De loopbaan van Gerard Baks (57) is er eentje die je vaker tegenkomt in
Rotterdam. Als tiener al werkzaam in de grootste haven van de wereld om zich
vervolgens van bootwerker op te werken tot directeur van een bedrijf met 100
personeelsleden. In de bij tijd en wijle harde zakenwereld is Gerard de hulpbehoevenden niet uit het oog verloren. De sponsor van TOGR fietst samen met de
Sophia-trappers geld bijeen voor onder andere het Sophia Kinderziekenhuis.
Gerard Baks (met helm in de hand) komt voldaan over de finish.

van

Gerard,

1983

op uitnodiging van bestuurslid Sjaak

Eenhoorn in spelen. Ook de hui-

binnengehaald worden door bur-

Lashing

Service

“In 1983 ben ik voor mezelf begon-

Roukema en het viel me direct op

dige TOGR-trainer Wim van der

gemeester Opstelten. We hebben

B.V., is gevestigd in de Willem

nen nadat ik al jaren in de haven

dat het een nuchtere Rotterdamse

Steene is speler van Feyenoord 5

op dit moment totaal 175 sponsors

Barentszstraat op Rotterdam-Zuid

werkzaam was. Ik ben al vroeg van

club is. Beide benen op de grond en

en ik denk dat TOGR daar de pro-

die een vast bedrag storten of per

en is gespecialiseerd in het vastzet-

school gegaan en op mijn achttien-

dat sprak me aan en daarom ben

motie naar de hoofdklasse aan te

afgelegde kilometer betalen. De

ten van lading op schepen. Veelal

de aan de slag gegaan als boot-

ik sponsor geworden. Bovendien

danken heeft. Waarom? Wim heeft

opbrengst van de tocht van Basel

betreft het containers die vastgezet

werker en later als sjorder. Het was

zijn het aardige mensen bij TOGR.

denk ik veel opgestoken van zijn

naar Rotterdam gaat uiteraard

moeten worden en de lading waar

zwaar maar we hebben veel gela-

Overigens sponsor ik TOGR niet

leider bij Feyenoord 5.” Het laatste

naar het Sophia Kinderziekenhuis

het bedrijf mee te maken krijgt

chen in die tijd. We waren toen ook

om er zakelijk beter van te worden.

zegt Gerard lachend.

maar ook naar het St. Franciscus

is zeer divers en kan in gewicht

sneller tevreden dan tegenwoor-

Als ik zaken wil doen ga ik wel naar

Het

sjorbedrijf

International

Gasthuis waar door de stichting

gemakkelijk oplopen tot 100 ton.

dig. Je werkte soms 24 uur achter

Feyenoord of Sparta waar ik ook lid

Amstel Gold Race

Het bedrijf is zeven dagen per

elkaar door, dat was zwaar maar

ben van de businessclub. Bij TOGR

“Naast mijn werk en de voetbal-

wordt gemaakt. En we zullen geld

week en 24 uur per dag geopend

als we daarna weer met z’n allen in

sponsor ik voor de gezelligheid al

lerij houd ik me bezig met de

geven aan de G-afdeling van voet-

en grote namen uit de Rotterdamse

de kroeg zaten, was je dat alweer

kan ik niet altijd kijken bij het eer-

Sophia-trappers. Dat is een groep

balvereniging Hillesluis die het 20-

haven maken al jaren dankbaar

vergeten. De humor in de haven

ste elftal. Als groot Feyenoord-sup-

van acht enthousiastelingen die

jarig bestaan op wil luisteren met

gebruik van de diensten van het

is inmiddels wel veranderd, het is

porter ben ik op zaterdagmiddag

geld bijeen fietst voor het Sophia

een voetbaltoernooi. We zijn uiter-

bedrijf. APM Terminals Rotterdam,

allemaal wat zakelijker geworden.

meestal op Varkenoord te vinden.

Kinderziekenhuis en andere goede

aard zeer blij met de geldschie-

Seabrex, Uniport, Rotterdam Car

Logisch maar wel jammer.”

Ik ben ook leider van Feyenoord 5

doelen. Het idee is drie jaar geleden

ters die ons al jaren steunen maar

DaDa een overdekte speelplaats

waar grote namen als Mario Been,

ontstaan toen ik tijdens een vakan-

nieuwe sponsors zijn natuurlijk van

klinkende namen die vaste klant

Feyenoord 5

Henk Fräser, André Stafleu, Igor

tie in Zuid-Frankrijk Peter Bonthuis,

harte welkom. Een nog hogere

zijn van International Lashing

“Zo’n 12 jaar geleden kwam ik voor

Korneev, Gaston Taument, Robert

destijds organisator van de Amstel

opbrengst zal voor de Sophia-trap-

Service B.V.

het eerst bij TOGR kijken. Dat was

Anker, John Metgod en Robert

Gold Race, tegenkwam. Ondanks

pers een extra motivatie zijn om de

het feit dat ik nog nooit op een race-

etappe Basel-Rotterdam tot een

fiets had gezeten leek het me leuk

goed einde te brengen!”

Terminal en Hiwa Juice Stores zijn

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.

om met een groep die Amstel Gold
Race te rijden voor een goed doel.

Sponsors kunnen zich

Dat leverde uiteindelijk 50.000 euro

aanmelden op:

op.

www.desophiatrappers.nl

Enthousiast geworden door

De volgende bedrijven zijn al lid van de businessclub:

dat geweldige resultaat, hebben

Goud – Amanos Projectbureau, C. Olsthoorn Beheer

we vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik

De tocht Basel-Rotterdam start op

Zilver – Bouwfonds Ontwikkeling, Life & Finance, Quality Financials

gefietst. Die 170 kilometer leverde

29 augustus en is te volgen via

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

55.000 euro op!”

bovenstaande website. Ook worden

Chabot Sportshop, Collens Assurantie Advies, Connectholland, Drukkerij Van Es, Van Hamburg Verhuur

op de site exclusieve t-shirts van de

Materieel, IFA Groep, Int. Lashing Service, Joint Port Staff, Schoonmaakbedrijf De Jonge & Van Os, S.

1000 kilometer

Sophia-trappers verkocht waarop

Karreman, KD Home Products, C.G. Kersten, Kesselaar BV, W. v.d. Knaap, Oranje Groep, Het Oude

“De nieuwe uitdaging voor de

de route Basel-Rotterdam gedrukt

Postkantoor, Rho Delta Travel, Ruseler Makelaars, Gemeente Salla, Sales Up! Promotions, Schorn

Sophia-trappers is om van Basel

is. De t-shirts zullen binnenkort

& Partners, Stouten Communicatie & Organisatie, Accountantskantoor H. Wander RA, Ringelberg

naar Rotterdam te fietsen. Het is

ook bij TOGR te koop zijn en de

Touringcars, The Van den Berg Collection

een tocht van 1000 kilometer die

opbrengst gaat naar bovenstaande

we in zes dagen willen afleggen.

goede doelen.

We starten op 29 augustus en zul-

TOGR-6

len op 3 september waarschijnlijk in
het Neptunus-stadion in Rotterdam

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: Jeroen (Des nuevos autos) Heemskerk, Hans (De kat van Charlois) Stander, Alain (Das
Phantom) Sterk, Onno (De zaag) de Moor, Bertel (Beitel) Geerts (C), Maarten (De heilbot) Hoornweg, Gido (El Zorro) de
Vos, Bert (Boiterbunt) Martens, Kris (De grote Luijstervink) Luijsterburg
Voorste rij van links naar rechts: Paul (Disco) Penders, Geert (De sik) den Boogerd, Benno (Barracuda) Bedeaux, Jordi
(Bodempje) van den Oord
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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.

