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REDACTIONEEL
ndanks dat 
alles plat lag 

vanwege corona, is 
er toch veel te vertel-
len. De trainingen zijn 
weer zo’n beetje op-
gepakt en we kunnen 
heel veel met elkaar 
zolang we de ander-
halve meter in acht 
nemen. Een club 
trouwe Tivolianen 

heeft zich enorm ingezet om onze kantine 
een flinke opknapbeurt te geven. Er is 
zelfs een heuse workshop meubelmakerij 
voor bedacht. Op initiatief van ons nieuwe 
vaandelteam komt er volgend weekend 
een seniorenmixtoernooi. Zoals je ziet, is 
er genoeg reuring bij onze SV. Zo blijkt 
maar weer dat zelfs in lastige tijden het 
clubgevoel in leven blijft.

Nu het zomerreces dan bijna voor de 
deur staat, brengen wij het laatste club-
blad van dit seizoen uit. Voor ons als 
redactie is dit ook wel erg vreemd, er was 
door omstandigheden wat moeite om 
onze inspanningen aan de man te bren-
gen. Gelukkig werkt de mailing nu weer 
en komen we bij u allen op de digitale 
deurmat. Al zijn we er ons ook wel van 
bewust dat er ook nieuwere kanalen zijn 
om tot onze lezers te komen, als oudge-
dienden willen we het liefst alle lezers op 
elke mogelijke manier bereiken.

Rest ons voor nu niets anders dan u allen 
een mooie, fijne maar vooral gezonde zo-
mer toe te wensen. We hopen u allemaal 
weer te mogen ontmoeten en begroeten 
in het nieuwe seizoen.

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Corona-nieuws
Eindelijk is er weer goed nieuws te melden rondom het Corona-virus. 
De kantine en kleedlokalen mogen sinds 1 juli weer open en zijn ook 
open! Wel gelden er nog verschillende richtlijnen, opgelegd door het 
RIVM. Deze zijn op het sportpark aangegeven. Zolang wij als Tivoli ons 
zoveel mogelijk aan de regels en richtlijnen houden, zullen deze ook zo 
lang mogelijk open blijven. Dus let hier op!

Zomerstop
Omdat het seizoen oorspronkelijk nu ook op zijn eind zou lopen en er 
toch een zomervakantie voor de deur staat, zal Tivoli ook een zomer-
stop inlassen en wel van 24 juli tot en met 10 augustus. In deze weken 
zijn zowel de kantine als de kleedlokalen dus gesloten. Daarnaast 
wordt tot 17 augustus het “Corona-schema” gehanteerd voor wat be-
treft de trainingen, uiteraard met uitzondering van de zojuist genoemde 
zomerstop. In overleg met de gemeente en RPC is hiertoe besloten, 
aangezien tot 17 augustus de natuurgrasvelden nog onbruikbaar zijn. 
Het trainingsschema na 17 augustus wordt komende week gepubli-
ceerd.

Seizoensafsluiting
Op 18 juli aanstaande zal er een mixtoernooi en BBQ 
als seizoensafsluiting plaatsvinden! De informatie 
hiervoor hebben jullie als het goed is intussen kunnen 
lezen, dus jullie zijn van harte welkom. Omdat er dus 
verschillende richtlijnen van kracht zijn, zal de afsluiting 
wellicht iets anders verlopen dan anders, hiervoor vra-
gen wij uiteraard jullie begrip.

Namens het bestuur, Marc van Hout, secretaris

H H H
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HET EERSTE

INDELING 4E KLASSE F 2020 - 2021

Acht (Eindhoven)   17 minuten
Avesteyn (Heeswijk-Dinther)  30 minuten
Boskant (St. Oedenrode)  23 minuten
DOSL (Leende)   11 minuten
DVS (Aalst)      6 minuten
ELI (Lieshout)    23 minuten
EMK (Nuenen)   13 minuten
Mariahout (Mariahout)  26 minuten
Pusphaira (Eindhoven)  12 minuten
RKGSV (Gerwen)   15 minuten
Tivoli (Eindhoven)     0 minuten
VOW (Veghel)    26 minuten
WEC (Schijndel)   27 minuten
Woenselse Boys (Eindhoven) 11 minuten

De genoemde minuten zijn reistijden, zoals door Tom Hilliar aangele-
verd en volgens zeggen berekend vanaf sportpark Tivoli.

VOORBEREIDING TIVOLI 1

H H H
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WIJ FELICITEREN

In de maand juli

 1 Rachid El Aloui scheidsrechter 4e en dames
 2 Pascal Janssen veteranen/HSZ/redactie clubblad
 4 Jim Mollet vriendenclub veteranen
  Mike van Engeland 2e/verenigingsscheidsrechter
 7 Willem Huugen verenigingslid
 11 Sander Lambrechts 2e

 12 Liva Mustafa JO9-1
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
  Ivairo Wolfenbuttel JO11-1
 16 Wim Vermeulen leider/trainer JO12-1
 19 Jasper van Leuken JO11-1
 20 Willie van Hout vriendenclub veteranen
  Roy Gielen 3e

 23 Luuk Hammega 4e

 24 Frans Mink verenigingslid
  Jos van Kraaij verenigingslid
 25 Peter Engelen verenigingslid
 26 Giuseppe Miraglia selectie
  Remi Verwimp 4e

 27 Paula Bonnema medewerker kantine
 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 30 Hans Bonnema technische staf
  Rody de Rijk JO9-1

H H H
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WIJ FELICITEREN

In de maand augustus

 1 Rudi Sanders veldbelijning/(wedstrijd)coördinator  
   lagere teams
  Floris Pieters 4e

 2 Corina Verstappen dames
 5 Perry Plompen veteranen/scheidsrechter 3e

 6 Daphne Steuten dames
 7 Jesse Spijker 3e/plv. leider/coach 5e

 8 Dennis Diebels 4e

 9 Jan Dielissen Onderhoud kantine/kleedkamers
 11 Ibnijah Olin JO9-1
  Davy Pennings 3e

 15 Wim vd Wiel elftalbegeleider veteranen
  Mike Hovens veteranen
 16 Laura van Bergeijk dames
  Bodjy van Lieshout dames
 17 Jay Donkers 4e

 18 Henny Schröder verenigingslid
 19 Edwin Schellings onbekend
  Dani Visser JO9-1
 20 Jennifer Schoop verenigingslid
 26 Ron Verbeek lid commissie van beroep
  Bart Kox 2e

 26 Melanie Schoonderwalt dames
 27 Ferry Kleinkiskamp veteranen
  Pablo van Leeuwen 4e

  Rico van Leeuwen 4e

 28 Enes Dokuyucu Reservelid algemeen
 29 Wei Hong Ding 3e

H H H



6

DE EREVOORZITTER AAN HET WOORD

ls geduld beloning verdient, is het wel het 
geduld van veel Tivolianen.

Na maanden niet meer erg actief met voetbal 
bezig te zijn geweest, hebben velen van ons een 
bijna onmogelijke prestatie geleverd. Niet alleen 
is onze kantine aan de binnenkant geheel ver-
nieuwd, maar ook wat betreft de inhoud, zoals: 
aankleding en meubilair want die zijn, door de 
inzet van veel deskundige Tivolianen, geheel in 
een vernieuwde stijl neergezet. Als je de foto’s 
en de filmopname ziet hoe men in de werkplaats 
van interieurbouw de Goey Interieurwerken, met 

man en macht, bezig waren, dan  kunnen we gerust met vertrouwen 
de toekomst tegemoet zien. Tivoli beschikt niet alleen over leden die 
lid zijn omdat ze schijnbaar graag willen voetballen, maar beschikt 
ook over een groot aantal leden die er niet voor terugdeinzen om zich 
maandenlang iedere week een aantal dagen in te zetten om het fysieke 
aanzicht van de club naar een behoorlijk hoog niveau te tillen.
In de vierde klasse zullen wij ons wat dat betreft met iedereen kunnen 
meten. Op de Heihoef is een prachtig en sfeervol bouwwerk ontstaan, 
en ik zeg daar met trots bij: ons eigendom, als toonbeeld van clublief-
de. Juist in deze tijd waarin het coronavirus  zo bepalend haar invloed 
uitoefent op de samenleving is er een grote behoefte aan verbonden-
heid ontstaan.
Dat dank zij velen van u die verbondenheid bij Tivoli gewaarborgd is, 
geeft hoop voor de toekomst. Mij rest niets meer dan jullie allemaal te 
danken voor de enorme prestatie die Tivoli ook na bijna 91 jaar oud 
nog steeds springlevend doet zijn.

Dre Rennenberg

H H H
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TIVOLI-TOERNOOI(TJE) ZATERDAG 18 JULI 

u de Coronamaatregelen per 1 juli zijn versoepeld, is het onder 
voorwaarden weer mogelijk om activiteiten te organiseren en ook 

de kantine te bezoeken.
Op verzoek van de activiteitencommissie plaatsen wij onderstaand de 
poster van het te organiseren toernooi op 18 juli.

H H H
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DE KANTINE – LAATSTE NIEUWS

oals de vorige keer vermeld, waren we bezig met de laatste lood-
jes. Inmiddels is er weer het e.e.a. gebeurd en natuurlijk 

delen wij dat met jullie.
Op 8 juni ontvingen wij van John Hanraths een foto met begeleidende 
tekst, die wij onderstaand plaatsen.
Onder de titel “BEKRONING” is die ook op onze website (www.svtivoli-
voetbal.nl) te bewonderen en kun je daar op die plaats ook een leuk ge-
relateerd filmpje bekijken.

BEKRONING

F F F
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p 30 juni ontvingen wij van John Hanraths onderstaande tekst en 
begeleidende foto’s. Onder de titel “De doe het zelvers van Tivoli” 

is dit ook op de website (www.svtivolivoetbal.nl) te zien met een schitte-
rende video-compilatie van foto’s, die je direct op deze link (http://svti-
volivoetbal.magix.net/album/alle-albums/!/oa/7503764/) kunt bekijken.

DE DOE-HET-ZELVERS VAN TIVOLI

In de week voor 27 juni schreef John:

Er zijn nog enkele plaatsen vrij a.s. zaterdag 27 juni voor de gratis 
workshop steiger houten meubels maken onder leiding van meester-
meubelmaker John de Goeij.
WAAR: Nuenenseweg 167, Unit 4 B in Geldrop.
HOE LAAT: 09.30 uur.
WAT GAAN WE MAKEN:
4 statafels, 16 krukken en evt. een loungebank.
WAT NEEM JE MEE: Schroefmachine.
MAG JE DE MEUBELS ZELF HOUDEN:
Nee, deze zijn voor onder de overkapping van de Tivolikantine.
ZIJN ER KOSTEN AAN VERBONDEN: Nee.
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG:
Certificaat CLMSHMOVZ (Club Lullen (m/v) Maken Samen Houten 
Meubels Op Vrije Zaterdag), koffie en een appelflap.

Momenteel hebben we 6 inschrijvingen,
er zijn nog 4 vrije plaatsen beschikbaar.

Meld je aan bij Sjonnie Hanraths (0651939508).

Naschrift redactie: Weer een mooi initiatief van de bouwcommissie. 
De op die zaterdag gefabriceerde houten meubels zijn op 29 en 30 juni 
afgewerkt. Natuurlijk bedanken wij alle vrijwillige doe-het-zelvers voor 
hun gezamenlijke inspanning. 

Op de volgende pagina plaatsen wij een selectie van de bijbehorende 
foto’s.
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RECLAMEBORDDIEVEN

o om en nabij 15 juni hebben onbekenden een aantal van onze 
reclameborden ontvreemd. Onbegrijpelijk en een laffe actie, die 

doelbewust en vooropgezet lijkt, aangezien er weinig tot geen (breek)
schade was. Wie hiervoor verantwoordelijk kan zijn, is een raadsel.
Wel is deze diefstal aanleiding voor John Hanraths onderstaand bericht 
(o.a. op Facebook) te plaatsen.

Terwijl onze club groeiende is en onze kantine mooi is verbouwd en wij 
aan het wachten zijn tot we weer open kunnen, meent iemand ons te 
moeten duperen door onze pas nieuw geplaatste sponsorborden weg 
te nemen.
De onderstaande sponsors zijn ingelicht dat zij z.s.m. een nieuw bord 
krijgen en er zijn beveiligingsmaatregelen getroffen.
Heb je iets gehoord of heb je onze borden gezien, laat het ons s.v.p. 
weten. Zouden jullie dit bericht willen delen? Dank jullie wel!
(sponsoring@svtivoli.nl)  

H H H
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell)

p zaterdag 4 juli jl. vond de seizoensafslui-
ting van de jeugd plaats in de vorm van een 

mixtoernooitje. Van Dion Bell ontvingen we onder-
staand verslagje met begeleidende foto’s.

Afsluiting seizoen 2019-2020 Jeugd mix toernooi
Als afsluiting en als welkom voor de nieuwe leden is zaterdag 4 juli een 
mix toernooi georganiseerd.
Ondanks de grote opkomst hield iedereen zich goed aan de Corona 
maatregelen, af en toe een korte bui maakte het plezier niet minder.
Eindelijk weer wedstrijden, het fanatisme spatte ervan af, 10 teams 
van 5 spelers speelden op kleine goals 4 tegen 4 in 2 poules. Ca. 20 
nieuwe spelers werden door de eigen jeugd gemixt, zodat er 10 gelijk-
waardige teams konden strijden voor de winst.
Uiteindelijk won Argentinië de finale na strafschoppen, het kon niet 
spannender eindigen.

Als toernooileiding hebben we genoten, de ouders mochten eindelijk 
weer hun kinderen zien voetballen, maar toch hadden de kinderen het 
meeste plezier, en daar doen we het uiteindelijk voor.
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De allerkleinsten hadden hun eigen plekje op het veld, waar ze samen 
een training afwerkten.

Geslaagd!

Fijne vakantie en tot volgend seizoen.

H H H
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UIT DE MEDIA – EINDHOVENS DAGBLAD

p 2 juni stond het volgende bericht op ed.nl:

DOELMAN EFEKAN AYDIN VULT VACATURE BIJ TIVOLI IN
Doelman Efekan Aydin (29) komt volgend seizoen voor vierdeklas-
ser Tivoli uit. De Eindhovenaar keepte voorheen o.a. in de eerste 
klasse bij Geldrop en Gestel en in de tweede klasse bij PSV AV. Ti-
voli was op zoek naar een keeper, omdat sluitpost Axel Walravens 
(25) door een zware blessure langdurig uit de roulatie is.

Pascal Snijders 02-06-20, 20:34 Bron: ED

,,Ik ga weer rustig opbouwen, nadat ik de afgelopen twee seizoenen 
meer tijd aan mijn familie wilde besteden”, vertelt Aydin. ,,Ik wilde op 
een lager niveau gaan keepen en zag dat Tivoli een nieuwe keeper 
zocht. Dat kwam mij goed uit.”

De in Konak in het Turkse Izmir geboren Aydin stond in de jeugd onder 
de lat bij Braakhuizen, Brabantia en Geldrop. Bij die laatste club kwam 
hij in 2008 als 17-jarige bij de selectie. Vanaf 2010 was hij twee seizoe-
nen actief bij Gestel en keerde vervolgens even terug bij Geldrop. Na 
een jaartje bij Brabantia sloot Aydin in 2014 aan bij PSV AV en verkaste 
twee jaar later naar Valkenswaard. In 2017 keerde Aydin terug bij Ge-
stel. Daar was hij nog een seizoen eerste doelman en vervolgens een 
jaar oproepkracht.
Tivoli was afgelopen seizoen met slechts één punt hekkensluiter in de 
derde klasse en zag het verzoek om daarom komend seizoen in de 
vierde klasse te worden ingedeeld ingewilligd door de KNVB. De club 
strikte al negen nieuwe selectiespelers onder wie ook Mike Box (27) 
van DBS, Delano van Gemert (20) van Gestel en Jasey Tielen (27) van 
Excelsior Leopoldsburg.

F F F
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p 13 juni verscheen op ed.nl het volgende artikel:

DE AANWAS STOKT BIJ

Rust Roest, maar niet bij 

andere stadsclubs: ‘Hoop 

dat het straks weer wat 

aantrekt’

EINDHOVEN - De aanwas van nieuwe leden stokt bij Rust Roest, 
corona is volgens de clubleiding de boosdoener. Ook bij vv Gestel 
is het rustiger qua aanmeldingen dan andere jaren. Voetbalclubs 
als RPC en Nieuw-Woensel merken er juist weinig van, Tivoli 
groeit zelfs harder dan andere jaren. 

Chris Ottens 13-06-20, 07:00 Laatste update: 08:20 Bron: ED

Nee, er hoeft niet gevreesd te worden voor het voortbestaan van za-
terdagvoetbalvereniging Rust Roest. Met zo’n 120 leden en een eigen 
kantine is de club stabiel en financieel gezond. Wel merkt het bestuur 
van de club dat het ‘krapper’ wordt om de drie teams te bevolken. ,,Ver-
loop heb je altijd wel een beetje, mensen die verhuizen of een dagje 
ouder worden en stoppen...”, zegt penningmeester én kantinebeheer-
der Peter van Winden. Normaal staat daar jaarlijks nieuwe aanwas 
tegenover, maar juist dat stokt bij Rust Roest. ,,De coronacrisis hakt 
erin, er komen bijna geen nieuwe leden bij. En wat is er mooier dan op 
zaterdag een potje voetballen, als het straks weer mag?”

Van Winden en het bestuur van de voetbalclub zoeken de publiciteit 
op en gaan actief op zoek naar leden. Want Rust Roest merkt ook dat 
Eindhovenaren weer staan te springen om te voetballen: sinds er van 
de overheid weer getraind mag worden, is de opkomst beter dan ooit, 
zegt de penningmeester met een lach. ,,Ik denk ook vooral  dat men-
sen afwachten met aanmelden, omdat nog niet precies duidelijk is wan-
neer er weer wedstrijden zijn.”
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“Wat is mooier dan op zaterdag een potje voetballen, als het straks weer 
mag?”                       - Peter van Winden, Penningmeester Rust Roest

Gestel-voorzitter Herman Brugmans kan zich in die laatste woorden 
vinden. Bij zijn club is er een lichte aanwas, voor de selectie, vooral ook 
omdat de club met een onder 23-elftal is begonnen. Maar Brugmans 
merkt dat de ‘gewone aanmeldingen’ voor de lagere elftallen en de 
jeugd momenteel ‘zo goed als stil liggen’. ,,Die groep denkt nu ook niet 
aan voetbal. PSV speelt niet, er is geen EK. Ik hoop dat het na de zo-
mervakantie weer  wat aantrekt.”

Wachtlijst RPC
Rust Roest heeft geen jeugd, Gestel en clubs als RPC, Tivoli én Nieuw-
Woensel hebben dat wel. En bij die laatste drie clubs zien ze weinig 

verschil. RPC telt 650 jeugdleden 
en heeft zelfs een wachtlijst in be-
paalde categorieën. ,,Qua jeugd 
zaten we toch al aan de hoge kant, 
dat loopt goed door”, ziet penning-
meester Peter Hopmans. Ook qua 
senioren is er groei: er komt vol-
gend seizoen zeker één compleet 
nieuw seniorenteam bij. Ondanks 
corona.

Voetbalclub RPC heeft zo’n 650 jeugdleden en in sommige categorieën 
zelfs wachtlijsten. © DCI Media
Bij Nieuw-Woensel merken ze ook weinig van corona én bij Tivoli krij-
gen ze er zelfs meerdere jeugdelftallen bij, meldt Hoofd Jeugdzaken 
Dion Bell. ,,Normaal hebben we ook nog aanmeldingen vanuit Kies je 
Sport (een programma van de gemeente Eindhoven, red.), die heb-
ben we nu nog niet eens gehad. Het aantal aanmeldingen qua jeugd is 
boven verwachting. Nee, corona zit ons wat dat betreft niet in de weg.” 
En ook qua senioren loopt het qua aanmeldingen goed door. Voor de 
selectie heeft Tivoli  een ‘stop’ en er komt een vijfde herenelftal bij. 

Bij Pushpaira zijn er deze weken wél weinig inschrijvingen, maar dat 
is eigenlijk altijd zo. De studentenvereniging werft vooral veel leden 
rond de introductieweken van de TU en Fontys. Het is voor voorzitter 
Marloes van Driel vooral afwachten of de intro’s in augustus doorgaan. 
,,We hopen teams net als andere jaren goed vol te krijgen.”

F F F
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veneens op 13 juni stond in het papieren ED een bijna identiek 
arikel, waarvan we onderstaand de scan laten zien.

H H H
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TIVOLI GESPOT – UITSLAG QUIZ

e vorige keer hebben we enkele Tivoli-gerelateerde foto’s en 
bijbehorende vragen geplaatst. Onderstaand zie je die foto’s.

Bij deze foto’s stelden wij jullie de volgende vragen:

Wat is de naam hiervan?
In welke Gelderse gemeente is dit te vinden?
Hoe heten de 2 hoofdmascottes?

De juiste antwoorden moesten zijn:

Amusementspark Tivoli.
Berg en Dal.
Toffi en Tiffi.

Helaas hebben we geen oplossingen van jullie mogen ontvangen en 
houden de felbegeerde hoofdprijs dus maar weer zelf.

Op de volgende pagina vinden jullie een nieuwe “Tivoli gespot”-quiz.

H H H
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TIVOLI GESPOT – NIEUWE QUIZ

oor deze rubriek hebben we weer een nieuwe quiz voor jullie be-
dacht. Hier zijn weer enkele leuke Tivoli-gerelateerde foto’s.

Bij deze foto’s stellen wij jullie de volgende vragen:
Wat is de naam hiervan?
In welke stad is dit te vinden?
In welk jaar werd dit park geopend / opgericht?

Oplossingen kun je mailen naar het clubblad (svtivoliclubblad@gmail.com) 
of afgeven aan/mailen naar onze vaste correspondent Marc van Hout 
(marc_van_hout@hotmail.com) of onze andere redactieleden, t.w. Franklin 
Klumpkens (ikd8@hotmail.com), Pascal Janssen (stapje1977@gmail.com) of 
Jack Engelen (jack.engelen55@gmail.com).

H H H
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CORONA 
(samengesteld door onze redacteur Jack Engelen)

n nog steeds hebben we nu al tijden te maken 
met een onzekere en angstige crisis door de 

uitbraak van het COVID-19 coronavirus. Vele maat-
regelen werden genomen, te beginnen met de zg. 
“intelligente Lock-down” met steeds verspringende 
deadlines, gevolgd door een geplande langzame 
minimale heropening van het land, die effectief 
werd op 6 mei en de week daaropvolgend door een 
“spoorboekje”, dat gepresenteerd werd richting verdere versoepeling 
van de maatregelen. Inmiddels hebben we al een aantal van die ver-
soepelingen aan den lijve ondervonden. Hopelijk hoeven we niet terug 
door een eventuele opleving van het virus.
Net als in het vorige clubblad hebben we in deze rubriek een aantal 
publicaties/artikelen verzameld, die met dit alles samenhangen en die 
we dit keer weer in gewone chronologische volgorde (dus van oud naar 
nieuw) plaatsen.

et na het uitkomen van het vorige clubblad werd op 29 mei 2020 
op amateurvoetbaleindhoven.nl het volgende artikel gepubliceerd:

NIEUWE VERSOEPELINGEN VOOR HET AMATEURVOETBAL

29 mei 2020 8:14 Nieuws
Sinds de coronamaatregelen half 
maart onze velden en zalen leeg 
achterlieten, komt het voetbal 
momenteel stapje voor stapje 
weer terug.

Het begon op 29 april voorzichtig met het jeugdvoetbal. Kinderen t/m 
12 jaar mochten zonder 1,5 meter afstand van elkaar weer voetballen 
en jeugd van 13 t/m 18 jaar mocht dit met 1,5 meter afstand. Een kleine 
twee weken later ging de bal ook weer rollen voor de volwassenen, 
weliswaar ook met onderling 1,5 meter afstand. Bovendien moeten op 
de accommodaties de coronaprotocollen strikt worden aangehouden 
om de kans op besmetting met het coronavirus minimaal te houden. 
Vandaag zijn er nieuwe versoepelingen van de maatregelen bekend 
geworden: 
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*  Vanaf 1 juni mag ook de jeugd van 13 t/m 18 jaar weer zonder 1,5 
meter afstand voetballen en trainen (net als eerder al de  
kinderen t/m 12 jaar).

*  De herstart van binnensporten waaronder zaalvoetbal is vervroegd 
van 1 september naar 1 juli (nog geen officiële wedstrijden).

*  Het kabinet heeft aangekondigd dat sportkantines al op 1 juli open 
mogen. Eerder was vastgesteld dat dit pas op 1 september mogelijk 
zou zijn.

Voor al deze punten geldt wel een voorbehoud: als er weer een grote 
piek komt in het aantal coronapatiënten, dan kunnen deze maatregelen 
worden teruggedraaid.
De KNVB zal de clubs zo snel mogelijk informeren over de consequen-
ties van de nieuwe versoepelingen.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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veneens op 29 mei 2020 werden op Teletekst pagina 802, resp. 
804 de volgende berichten geplaatst:
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e dag erna, op 30 mei 2020, verscheen op ed.nl en in het papie-
ren ED een artikel over “een veilig leven na de Lockdown”:

TIEN GEBODEN VOOR ‘N VEILIG LEVEN NA DE LOCKDOWN

Verder na de lockdown, hoe 
moet dat? Waar dreigt het 
coronagevaar wel, waar niet? 
Om orde te scheppen in het 
woud van meningen en we-
tenschappelijke onderzoeken, 
sprak deze krant met een reeks 
experts. Het resultaat: tien ge-
boden voor een veilig (en leuk) 
leven in coronatijd.

Chris van Mersbergen 30-05-20, 11:30 Laatste update: 11:34

Houd afstand, nies in de elleboog, schud geen handen, was ze wel. 
Iedereen kan de standaardadviezen van premier Mark Rutte en RIVM-
baas Jaap van Dissel inmiddels wel dromen. Een voordeel: ze zijn 
makkelijk tussen de oren te krijgen. Het nadeel: ze zijn wel érg alge-
meen, en vertellen niet waar en wanneer de risico’s op besmetting het 
grootst zijn.
Nu we weer naar buiten mogen, is het tijd voor meer houvast in de 
vorm van tien instructies die kunnen helpen om met vertrouwen de 
straat om te gaan. Deze krant sprak daarvoor uitgebreid met verschil-
lende experts, onder wie de virologen Louis Kroes (LUMC Leiden) en 
Coretta van Leer (UMCG Groningen), kinderarts-epidemioloog Patricia 
Bruijning (UMC Utrecht) en doctor ingenieur Atze Boerstra, directeur 
van bba Binnenmilieu en ventilatie-expert.

1. Wees niet bang op het trottoir
Veel mensen kennen het gevoel inmiddels: je komt iemand tegen op 
het trottoir en er is geen ruimte om uit te wijken. Je gaat zo ver mogelijk 
op het randje lopen, wendt je gezicht af, houdt misschien zelfs je adem 
in. Want ja, weet jij veel, misschien heeft je mede-stoepgebruiker wel 
corona, ademt hij de virusdeeltjes zo uit in je gezicht.
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Wees gerust: je zorgen zijn onnodig, zegt Louis Kroes. ,,Passeren is 
geen issue, daar is iedereen het over eens.” Zijn stelling wordt beves-
tigd door collega-experts.
Dat er bij een stille ontmoeting op straat (of in het trappenhuis) geen 
besmetting plaatsvindt, heeft te maken met een combinatie van twee 
dingen. Een: de korte tijd van het contact. En twee: het lage aantal 
virusdeeltjes dat een eventueel besmet persoon verspreidt als hij nor-
maal ademt.
Ook iemand die joggend langskomt, is door het snelle passeren geen 
gevaar. Anders wordt het als een ander je recht in het gezicht hoest 
of niest, of als je langdurig met iemand op korte afstand staat te pra-
ten. Dan is het aantal virusdeeltjes waaraan je potentieel bloot komt te 
staan, een stuk hoger.

2. Geniet van de buitenlucht
Er is iets geks aan de hand. Terwijl agenten en boa’s overuren draaiden 
om mensen in binnensteden, parken en op stranden aan te spreken 
of te bekeuren, blijkt uit onderzoeken overal ter wereld dat veruit de 
meeste coronabesmettingen binnen plaatsvonden, met thuis als onbe-
twiste hotspot nummer 1.
Een studie van onderzoekers in Hongkong vond onder 318 onderzoch-
te uitbraken in China slechts één besmettingsgeval buiten. Ook andere 
onderzoekers concluderen massaal dat overdracht plaatsvindt in huis, 
in de kerk, het ov, restaurants, kantoren, sportscholen en winkels. Niet 
op het strand, niet in het park. ,,Besmetting vindt eigenlijk altijd binnen 
plaats, weten we nu”, zegt viroloog Van Leer.
,,Er is buiten sprake van continue verversing van lucht”, verklaart 
kinderarts-epidemioloog Bruijning. ,,Daardoor vervliegt de lucht die je 
uitademt gewoon. Besmetting kan alleen onder heel specifieke om-
standigheden plaatsvinden. Als je een lang gesprek houdt, direct in 
iemands luchtstroom staat.”
Kroes vult aan. ,,Buiten reiken de druppeltjes die iemand verspreidt 
bij ademen, praten enzovoorts veel minder ver dan binnen, waar je 
stilstaande lucht hebt. Ik wil niet zeggen dat overdracht buiten nooit 
plaatsvindt, maar echt vele malen minder. Dat zou de overheid toch 
moeten meenemen in haar risicoafweging.”
Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat uv-licht virusdeeltjes die ach-
terblijven op oppervlakken snel doodt. Een leuning van een bankje in 
de brandende zon aanraken, is dus niet zo’n probleem. Nog een reden 
waarom de coronazorgen buiten wat minder groot hoeven te zijn.
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Moet de ordehandhaving deze zomer dan echt op volle toeren gaan 
draaien in bossen, parken en op stranden? Kroes vindt dat het wel wat 
losser mag. ,,Op het strand bijvoorbeeld heb je altijd een briesje. En je 
ziet mensen die elkaar niet kennen er nooit echt zij aan zij liggen. Er zal 
misschien een keer íemand besmet worden. Maar snelle verspreiding 
van de pandemie vindt er gewoon niet plaats.”

3. Maak je niet te veel zorgen in de supermarkt
Nog zo’n opmerkelijk feit. Waar velen van ons al wekenlang in lichte 
paniek de supermarkt doorkruisen, angstvallig uit de buurt blijvend van 
anderen terwijl we intussen ons best doen niet aan onze ogen of neus 
te zitten, blijkt de plek allesbehalve een hotspot voor besmettingen 
onder bezoekers. ,,In de supermarkt zie je helemaal niks aan besmet-
tingen”, stelt de Groningse virologe Van Leer zelfs.
Toegegeven, er zijn wereldwijd wel uitbraken geweest in winkels en 
winkelcentra, maar ‘superspreader events’ waarbij één persoon tiental-
len bezoekers aansteekt, zijn niet bekend. Ook niet van de tijd voordat 
overal ter wereld het afstand houden gemeengoed werd.
Deskundigen verklaren dat doordat supermarkten vaak grote ruimten 
zijn en onbekenden er over het algemeen niet minutenlang dicht bij el-
kaar staan. Wie met een beetje pech wel gevaar kunnen lopen, zijn de 
vakkenvullers en kassamedewerkers, die urenlang in de winkel 
aanwezig zijn.
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In China werd eind 
januari onderzoek 
gedaan in een super-
markt waar een mede-
werker corona bleek te 
hebben. Wat bleek: 11 
van zijn 120 collega’s 
waren ook besmet. Bij 
de getraceerde klanten 
was dat slechts bij 2 
van de ruim 8000 het 
geval.

4. Ga voor het zingen de kerk uit
Het is een van de verrassingen die Covid-19 voor virologen in petto 
had: wie corona onder de leden heeft en zingt, hard praat of hijgt van 
het sporten, scheidt niet alleen meer virusdeeltjes uit dan een ander. 
Diegene blijkt ook aerosolen te produceren, kleine druppeltjes die ver-
der reiken dan 1,5 meter en anderen zouden kunnen besmetten. ‘Zou-
den kunnen’, met nadruk, want experts zijn het onderling nog niet eens 
of de minidruppels echt een rol spelen in de overdracht van corona.
Eerder werd breed aangenomen dat het virus alleen over korte afstand 
via grotere druppels verspreid werd, net als bij een luchtweginfectie als 
griep. Vandaar de 1,5 meterregel.
Maar sinds overal ter 
wereld koorrepetities 
brandhaarden van 
corona werden, zelfs 
waar de voorzorgs-
maatregelen in acht 
werden genomen, is er 
debat. Niet alleen bij 
koren blijkt corona zich 
soms onverwachts te 
verspreiden: hetzelfde 
gebeurde bij kerkdien-
sten, in een restaurant, 
een callcenter, onder aerobicinstructeurs. Kortom: plekken waar men-
sen langer samenzijn en zich niet inhouden.
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Binnenmilieuspecialist Atze Boerstra behoort tot de mensen die heilig 
in de verspreiding via aerosolen geloven. ,,Met een club internationale 
wetenschappers zijn we hier sinds maart al mee bezig. Inmiddels zou ik 
er zelfs mijn huis om durven verwedden dat aerosolen bij supersprea-
der events, waarbij één persoon meer dan tien mensen aansteekt, de 
hoofdrolspelers zijn.”
Ook de Duitse topviroloog Christian Drosten is inmiddels om: hij stelt 
dat aerosolen een rol spelen bij de verspreiding van corona en pleit 
voor herziening van de maatregelen. De 1,5 metersamenleving biedt 
niet altijd genoeg bescherming, vindt Drosten. ,,En ik ben dat met hem 
eens, er zijn steeds meer aanwijzingen dat aerosolen een rol spelen”, 
zegt epidemioloog Patricia Bruijning.
Wat het voor ons eigen gedrag zou betekenen? Het maakt uit hoe hard 

je praat, zingt, hijgt, 
waar je dat doet en 
hoelang je dat doet. 
Bruijning: ,,Ik heb op 
de school van mijn kin-
deren gezegd: binnen 
zingen zou ik zeker 
niet meer doen. Maar 
als je buiten op het 
schoolplein gaat staan, 
een beetje uit elkaar, 
kun je best een liedje 
zingen.”

5. Vermijd slecht geventileerde ruimtes
Atze Boerstra noemt het ‘de Covid-19 Bermudadriehoek’: veel mensen 
langere tijd samen in een binnenruimte die slecht geventileerd is en 
waar veel gezongen of geroepen wordt. Zijn boodschap: vermijd die 
driehoek, want als je daar belandt, wordt het echt gevaarlijk.
De steeds populairdere theorie achter dat advies: als de lucht niet goed 
ververst wordt, kunnen de kleine druppeltjes die uit tientallen monden 
en neuzen komen langere tijd in de ruimte blijven zweven. Onderzoe-
kers van de Universiteit van Amsterdam publiceerden deze week on-
derzoek dat aantoonde dat de piepkleine druppeltjes zonder ventilatie 
inderdaad veel langer in de lucht blijven hangen. Let op: daarmee is 
nog niet aangetoond dat deze druppeltjes ook voor besmetting zorgen.
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Maar het kamp dat 
daar vanuit gaat, 
wordt wel groter. Van 
een Amerikaans koor 
raakten 42 van de 57 
leden besmet na een 
repetitie in een slecht 
geventileerde ruimte. 
Boerstra: ,,En in een 
Chinees restaurant 
waren precies de gas-
ten de pineut die in de 
luchtstroom zaten van 
een koelunit die de 
aanwezige lucht wel 
rondpompte, maar niet 
ververste.” In beide 
gevallen hielden men-
sen zich aan de voor-
zorgsmaatregelen. De 
discussie onder weten-
schappers: kwam overdracht echt door aerosolen, of toch door andere 
factoren?
Hoe groot het verspreidingsaandeel van slecht geluchte ruimtes even-
tueel zou kunnen zijn, is ook nog maar de vraag. Boerstra: ,,Tijdens 95 
procent van dit soort bijeenkomsten zal er misschien weinig gebeuren, 
maar als het misgaat, heb je een probleem.”
Coretta van Leer maakte met haar Groningse collega-virologen iets 
soortgelijks mee. ,,We hadden met zijn tienen een overleg in een af-
gesloten ruimte van 30 vierkante meter. We hielden ons aan álle voor-
schriften. Toch kregen we bijna allemaal corona.” De les? ,,De ruimte 
was te klein en de ventilatie niet goed. Er was niet genoeg verse lucht.”
Al het bovenstaande brengt een groeiende groep experts tot de con-
clusie dat ventileren van ruimtes veel meer aandacht moet krijgen in 
de voorlichting over het coronavirus. ,,Ventilatie is tot nu toe een on-
dergeschoven kindje geweest. Onterecht”, zegt Bruijning. Boerstra: ,,Ik 
zou één advies aan de standaardrichtlijnen toevoegen: vermijd slecht 
geventileerde ruimtes.”
Het RIVM heeft van ventilatie nog geen speerpunt gemaakt: het insti-
tuut onderzoekt de precieze rol van aerosolen nog.




28

6. Geef kinderen deze zomer de ruimte
Corona bracht ons veel rampspoed, maar één ding bleef ons bespaard: 
dat het virus ook kinderen treft. In de statistieken zijn 12-minners zwaar 
ondervertegenwoordigd. Kinderen raken niet snel besmet en lijken zelf 
weinig anderen te besmetten.
,,Dat beeld blijft staan”, zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning. 
,,Al kennen we de redenen van de lage vatbaarheid en bijdrage aan 
verspreiding nog steeds niet helemaal.”
Ook in Denemarken, waar de kinderen in basisschoolleeftijd al sinds 
15 april weer naar school gaan, is geen opvallende stijging van het 
aantal coronagevallen waar te nemen. En in Nederland lijken besmet-
tingsgevallen onder lesgevend personeel niet naar schoolkinderen te 
herleiden.

Ondanks alle positieve statistieken hanteert het RIVM nog altijd de 
richtlijn dat kinderen niet op bezoek zouden moeten gaan bij opa en 
oma, met name als die ouder dan 70 zijn en dus extra kwetsbaar. Is dat 
strenge advies nou echt nog nodig? Bruijning: ,,Buiten in de tuin zou 
ik het wel aandurven, als je je aan de afstandsregels houdt, geen eten 
doorgeeft, enzovoorts. En volgens mij gebeurt dat ook al vrij vaak.”
En binnen? ,,Dat vind ik een lastige. Waarschijnlijk kan het in veel 
gevallen prima. Maar om daarop ‘ja’ te antwoorden, zou ik nog meer 
gegevens willen zien. Dus mijn advies zou zijn: als je elkaar wil zien, 
dan buiten en op afstand. Tegen de tijd dat het herfst is en weer kouder 
wordt, weten we waarschijnlijk nog meer en kunnen we een beter oor-
deel vellen.”

Maar verder, laat die kids deze zomer maar lekker ravotten, stoeien in 
het zwembad. Toch? ,,Weet je, de kans op besmetting van een kind is 
niet nul. Maar alle risico’s uitsluiten, dat zal je als ouder toch niet luk-
ken.”

7. Sport, maar doe het vooral buiten
Wie een beetje aandachtig heeft meegelezen, zal niet verrast zijn door 
de mededeling dat virologen sporten in de binnenlucht riskant vinden, 
maar dat het in de buitenlucht een veel minder grote risicofactor is. Die 
stelling ging al op voor bijvoorbeeld hardlopen of wielrennen, iets dat 
op individuele basis door het kabinet nooit verboden is. Bewegen wordt 
sowieso aangeraden, omdat overgewicht je extra kwetsbaar maakt 
voor corona.
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Ook in teamsporten als voetbal of hockey kan klinisch viroloog Louis 
Kroes ‘weinig kwaads zien’, ondanks het feit dat spelers er fysiek con-
tact kunnen hebben. Hierbij geldt weer dat in de vrije buitenlucht ver-

spreide virusdeeltjes 
veel sneller worden 
verdund dan binnen, 
zegt Kroes. ,,En er 
is veel beweging, de 
afstanden tussen spe-
lers zijn vaak groot. 
Kortom: het is erg las-
tig om het virus over te 
dragen.”

Natuurlijk, een speler die de inhoud van zijn neus in jouw richting leegt 
kan een besmetting veroorzaken. Maar ook hier moeten we volgens 
Kroes weer beseffen: ,,Dat is een eenmalige gebeurtenis, die geen 
grote rol speelt in de verspreiding van het coronavirus.”
En waarom mag er buiten dan geen publiek op de tribune, als die vi-
rusdeeltjes er blijkbaar zo snel vervliegen? Bruijning: ,,Tribunes, dat is 
buiten en niet buiten. Ze zijn afgeschermd, overkapt. De luchtcirculatie 
is er niet hetzelfde als in de vrije buitenlucht. Bovendien, mensen zitten 
dicht op elkaar, zingen en schreeuwen.”
Kroes: ,,Je zou kunnen beweren dat mensen op tribunes zo dicht op 
elkaar zitten dat de voortdurend verwaaiende druppeltjes altijd wel bij 
iemand terechtkomen. Dat is aannemelijk, maar speculatief. We weten 
nog niet zeker of voetbalwedstrijden superspreader events kunnen 
zijn.” Dat is inderdaad nog niet aangetoond: besmetting kan ook in de 
bus naar het stadion of in de kroeg hebben plaatsgevonden.

8. Besef dat juist je eigen omgeving een mijnenveld is
Vooropgesteld: veel is nog niet bekend over het coronavirus. Hoe vaak 
het verspreid wordt door een onderling gesprek of een omhelzing, hoe 
vaak door een ‘besmette’ deurklink en hoe vaak door slechte ventilatie? 
Onduidelijk.
Wat we uit onderzoeken wel weten, is dat het op al die manieren zou 
kúnnen gebeuren, en dat je eigen omgeving - huis, gezin, goede vrien-
den, familie - veruit de meest voorkomende bron van besmetting is, 
omdat je daar gewend bent om langere tijd dichtbij anderen door te 
brengen.
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Overdracht binnen een gezin is lastig te voorkomen. Maar hoe close 
worden we de komende tijd weer met vriendengroepen, hoe spreken 
we af met broers en zussen en hun gezinnen? Wat wordt de omvang 
van onze barbecueavonden? En als het regent, houden we onze ver-
jaardag dan toch maar gewoon weer binnen?
Een barbecue met 
een groep mensen is 
zo’n beetje de ultieme 
lakmoesproef voor 
coronadiscipline, blijkt 
na een rondgang on-
der de geraadpleegde 
experts. Zij denken dat 
het kan, als je goed 
nadenkt. Afstand hou-
den, vaak de handen 
wassen, schalen niet 
zomaar doorgeven. 
Een oplossing zou zijn om gegrild vlees en vis op een tafel bij de bar-
becue te zetten, waar iedereen het zelf kan gaan halen.
Toch ziet epidemioloog Patricia Bruijning overal figuurlijke bananen-
schillen. ,,Dat soort bijeenkomsten lijkt echt een risicofactor te zijn. 
Voedsel delen, langdurige gesprekken...” En wat als de avond valt, de 
drank in de man komt, en praten roepen of zingen wordt? ,,Ik zou er 
vooraf heel goed over nadenken. Maar het hangt er natuurlijk vanaf 
hoe je het inricht met elkaar. Dus maak goede afspraken.”
En die verjaardag binnen? Kijk er mee uit, waarschuwt viroloog Coretta 
van Leer. ,,Als de ruimte te klein is, of de ramen dicht, dan is het echt 
riskant. Mensen moeten niet denken dat het coronavirus er niet meer 
is. Door dit soort bijeenkomsten kan het gewoon weer oplaaien.”

9. Denk na, kijk, luister
Doctor ingenieur Atze Boerstra heeft zichzelf al een aantal basisregels 
opgelegd voor het leven na de lockdown. Zo gaat hij voorlopig niet 
meer vergaderen in een ruimte met een ‘ventilatievoud’ van minder 
dan twee en slaat hij etentjes in intieme maar bedompte restaurants 
voortaan beleefd over. ,,Het zijn simpele dingen. Als je in een taxi stapt, 
vraag of het ventilatiesysteem of de maximale stand mag of zet een 
raampje open.”
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Nu hoort Boerstra dus bij de 
club experts die heilig in de ver-
spreiding via aerosolen geloven, 
maar de boodschap van experts 
is breder. Die is: nu je je weer 
vrij mag bewegen, denk dan na 
welke keuzes je maakt, waar je 
wel heen gaat en waar niet. En, 
bij je werk bijvoorbeeld: hoelang 
ben je met dezelfde mensen in 
één ruimte?
,,Alleen maar kijken naar 1,5 meter volstaat niet”, zegt de Groningse 
virologe Coretta van Leer. ,,Je moet kijken: hoeveel mensen zijn hier, 
is het goed geventileerd? Maar ook luisteren: hoe hard wordt er geroe-
pen?”
Zo moet je eigenlijk van elke omgeving waar je langere tijd gaat verblij-
ven een snelle analyse maken, zegt klinisch viroloog Louis Kroes. Je 
werkplek bijvoorbeeld, de kerk of moskee die je weer mag bezoeken, 
het café waar je je eindelijk weer eens kunt gaan bezatten, de trein of 
de bus. ,,Kijk kritisch, en maak op basis daarvan je keuzes.”

10. Bereid je voor op de herfst
Oké, we weten nu heel wat. Maar wat we nog nauwelijks hebben aan-
gestipt: het is bijna zomer, en het zou best eens kunnen dat het coro-
navirus aan een soort van zomerslaap begint. Virologen verschillen 
erover van mening, maar Louis Kroes is uitgesproken. ,,Door de manier 
waarop we in de lente en zomer leven - ramen open, we zijn veel bui-
ten - is het volkomen logisch dat de coronastatistieken nu zo laag zijn. 
Het lijkt mij dan ook aannemelijk dat dat de komende maanden zo blijft. 
Al moeten we natuurlijk wel voorzichtig blijven.”
Laten we ervoor kiezen om Kroes te volgen, dan kunnen we een paar 
maanden uitpuffen, ons leven weer een beetje ontspannen leven. Maar 
dan: de herfst, regen, koudere temperaturen. Het coronavirus zal dan 
nog altijd onder ons zijn, niemand die daaraan twijfelt. Sommige virolo-
gen vrezen zelfs voor een nietsontziende tweede golf.
Binnenmilieuspecialist Atze Boerstra maakt zich ‘echt wel zorgen over 
de herfst en de winter’. ,,Met name die superspreading events kunnen 
de epidemie weer enorm versnellen. Ik hoop echt dat we tegen die tijd 
voorbereid zijn. Dat bedrijven, sportscholen, restaurants, kerken en 
scholen hun ventilatiesystemen op orde hebben, dat we er collectief 
van doordrongen zijn hoe belangrijk dat kan zijn.”
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Want wat gaan we in Nederland doen, gaan we althans proberen? 
Weer werken, studeren, samenkomen in groepen, vooral ook binnen. 
Terwijl we nu weten dat juist daar veel risico’s bij komen kijken.
Als dat maar goed gaat, ben je geneigd te denken. ,,Dat gaat geheid 
een paar keer mis”, vermoedt ook epidemioloog Patricia Bruijning. ,,Dat 
het herfst wordt, mensen ergens samenkomen of studeren, of werken 
in een fabriek, en dan: boem, een uitbraak. Maar dan is het zaak dat 
we het bron- en contactonderzoek heel goed op orde hebben, zodat we 
snel kunnen ingrijpen om verdere verspreiding te voorkomen. We zul-
len in het najaar in dat opzicht veel beter voorbereid zijn dan tijdens de 
eerste golf.”

F F F

p 2 juni werd er op Teletekst pagina 115 het volgende bericht 
geplaatst (links). Tevens verscheen er op ed.nl en in het papieren 

ED een daaraan gerelateerd artikel (rechts en volgende pagina).

KABINET: VAKANTIE BINNEN EUROPA VANAF 15 JUNI WEER 
TOEGESTAAN

Goed nieuws voor de zomerva-
kantie: Nederlanders kunnen 
vanaf 15 juni weer op reis naar 
de meeste Europese landen. Dat 
besluit neemt het kabinet morgen 
vrijwel zeker.

David Bremmer 02-06-20, 18:11
Laatste update: 20:19

Bedoeling is dat voor de landen in 
het Schengengebied de beperkende 
maatregelen worden versoepeld. 
Momenteel zijn alleen noodzakelijke 
reizen toegestaan en geldt code 
oranje. Vanaf 15 juni wordt dat ver-
laagd naar code geel en zijn fami-
liebezoeken en vakantiereizen weer 
toegestaan. De verplichting om twee 
weken in quarantaine te gaan bij te-
rugkeer in Nederland vervallen.
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Onder het Schen-
gengebied vallen 26 
Europese landen, 
waaronder naast de 
Benelux belangrijke 
vakantielanden als 
Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Noorwegen, 
Spanje en Zwitserland. 
Het besluit betekent 
dat voor Marokko en 
Turkije code oranje 
blijft gelden, hetzelfde 
is het geval voor de VS. Ook weigeren sommige landen Nederlandse 
toeristen: onder meer Denemarken, een Schengenland, doet dat. Ook 
het Verenigd Koninkrijk blijft voorlopig op slot.

Nederland volgt rest Europa
Het besluit moet overigens officieel nog vallen, morgen wordt de ver-
soepeling door het kabinet besproken in de Ministeriële Commissie 
Crisisbeheersing (MCCb). Het lijkt echter niet mis te kunnen gaan, want 
dat Nederland het toerisme weer ruim baan geeft is in lijn met vele an-
dere Europese landen. Portugal kondigde als eerste aan weer open te 
gaan. Daar zijn vakantiegangers sinds eind mei al welkom.
Italië opent woensdag 3 juni zijn grenzen voor Europese toeristen. 
Frankrijk en Duitsland willen dat per 15 juni doen. In Spanje gebeurt dat 
per 1 juli, maakte de Spaanse premier Pedro Sánchez op 23 mei be-
kend.  ,,Toeristen, Spanje verwacht jullie, in veilige omstandigheden.”

Nu vakanties weer mogen, 
maken reisorganisaties bekend 
weer te gaan vliegen naar de be-
kende zonbestemmingen. Tui, de 
grootste touroperator van Neder-
land, hoopt dat vanaf 1 juli te doen. 
Corendon wil dat doen vanaf 26 juni 
en gaat vakantiegangers voor ver-
trek op corona testen op Schiphol.

F F F
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p 5 juni 2020 vonden wij op Teletekst pagina 808 de volgende 2 
berichten:

F F F
p Teletekst pagina 803, resp. 807 stonden op 8 en 9 juni 2020 de 
volgende berichten:

F F F
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p 17 juni 2020 werden op Teletekst pagina’s 802 en 803 de vol-
gende 4 berichten over Champions en Europa League geplaatst:

F F F
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eletekst kwam op 24 juni 2020 op pagina 109 en 110 met de vol-
gende 2 berichten:

F F F

e voorpagina van het ED opende als gevolg van de vergaande 
versoepelingen op 25 juni 2020 als volgt:

F F F
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eveneens op 25 juni 2020 stond verderop in de krant het volgen-
de gerelateerde artikel: 

BIJNA ALLES MAG WEER, OP AFSTAND

Nederland keert per 1 juli weer bijna terug naar normaal. Het ‘nieu-
we normaal’ met 1,5 meter afstand, dat wel.

Volop reizen met het openbaar vervoer en 
carpoolen mag weer en de coronakilo’s kun-

nen eraf worden getraind in de heropende sportschool. Ook evene-
menten, zoals een braderie of kermis, en concerten zijn over een week 
eindelijk mogelijk. Er zijn meer versoepelingen dan eerder gedacht, zie 
een opgeluchte premier Rutte. Maar hij gaf ook een waarschuwing af. 
“Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar. Dat wil ik het 
liefst van de daken schreeuwen. De 1,5 meter en andere basisregels 
blijven cruciaal. Dat verandert niet.”
Straks geldt geen bovengrens meer voor het aantal personen dat bin-
nen of buiten bij elkaar komt, onder strikte voorwaarden. Zo moet een 
ondernemer werken met reserveringen en vooral bezoekers vragen 
naar hun gezondheid. Anders geldt nog steeds een maximum van 100 
mensen binnen en 250 mensen buiten. Ook moet nog steeds afstand 
worden bewaard. Verder komt er meer ruimte voor theaters, kerken, 
begrafenissen en bruiloften. Ook buurtbarbecues, braderieën en ker-
missen mogen weer. En in de horeca hoeft er geen afstand meer te zijn 
tussen de tafeltjes, mits er ‘kuchschermen’ staan.
Evenementen zijn in principe weer mogelijk vanaf 1 juli, maar de hand-
having en vergunningverlening is aan de gemeenten. In de praktijk 
zullen grote evenementen pas in de tweede helft van augustus kunnen 
plaatsvinden, zei Rutte. En op een festival moet je straks zitten.
Verpleeghuizen moeten weer al het bezoek toelaten als er geen coro-
nabesmettingen meer in het tehuis zijn. Discotheken en nachtclubs blij-
ven voorlopig, in ieder geval tot 1 september, gesloten. Ook meezingen 
in stadions mag niet. Voor zangkoren wordt repeteren wél weer moge-
lijk. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) neemt half juli een be-
sluit over het gebruik van een gloednieuwe app om corona te traceren.
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Gematigd positief
De horeca in Eindhoven reageert gematigd positief op de versoepeling. 
“Het is beter dan de eerder aangekondigde verruiming naar honderd 
bezoekers, maar in de praktijk maakt het vaak geen verschil”, aldus 
Ruud Bakker van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca 
Nederland. “Veruit de meeste zaken kunnen binnen de huidige regelge-
ving toch al niet meer dan honderd gasten ontvangen. Liever krijgen we 
toestemming voor smart distancing. Geen verplichte 1,5 meter afstand 
maar afstand met het gezonde verstand.” Bakker hoopt dat het op korte 
termijn mogelijk wordt om buiten met meer dan twee mensen aan een 
tafeltje te zitten. “Iedereen roept dat het besmettings-
gevaar buiten minimaal is, dan moet je toch ook met 
vier of zes mensen aan een tafeltje kunnen zitten.”

F F F

en samenvatting van de regels en uitzonderingen per 1 juli zagen 
we elders in hetzelfde ED van 25 juni 2020. 

Onderstaand een scan daarvan.

F F F
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e volgende berichten stonden op 26 juni 2020 op Teletekst
pagina 802:

F F F

p 26 juni en 7 juli 2020 zagen wij de volgende berichten:

F F F
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CRISIS EN HUMOR

ijdens crises zoals deze wordt er wordt vaak gezegd: er is geen 
beter medicijn dan humor. En of dat wetenschappelijk bewezen 

is, weten we niet. Wel weten we, dat humor wel degelijk kan helpen 
bij het relativeren en draaglijk maken van de ellende, die ons nu over-
spoelt. Daarom besluiten we ook deze keer weer deze rubriek met een 
selectie van Coronagein en -ongein, die wij en jullie veelal via What-
sapp toegestuurd kregen.

H H H








41

NIEUWSBRIEF KNVB

ia de mail kregen we op 2 juli van de KNVB een nieuwsbrief ge-
stuurd waarvan we onderstaand enkele items.

Inleiding
Nog net voordat veel bestuurders aan een welverdiende zomervakantie 
beginnen, ontvang je deze nieuwsbrief. Wij hebben ons best gedaan 
om ook deze uitgave weer te vullen met inspirerende voorbeelden en 
uitdagende kansen. Deze uitgave bevat natuurlijk nog een aantal on-
derwerpen dat raakvlakken heeft met corona. En ook in deze nieuws-
brief nog informatie over operationele en tactische aspecten van het 
besturen. Vooral het artikel over vv SPW waarmee we je willen inspire-
ren om op strategisch niveau naar jouw eigen vereniging te kijken. Lek-
ker om eens weg te dromen over de toekomst van jouw club. Bijvoor-
beeld over jouw club in de samenleving en over de samenstelling van 
het bestuur, nu en in de toekomst. Echt bedoeld om eens rustig over 
na te denken. Trouwens, heb je al gezien dat binnen die context KNVB 
Assist Bestuurders een nieuwe inrichting heeft gekregen? 

Rest mij je een fijne zomer te wensen en veel plezier met het lezen van 
deze nieuwsbrief.

Voor vragen en suggesties, mail mij vooral:
 guus.posthumus@knvb.nl.

Guus Posthumus
Coördinator verenigingsadvies
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Tips en voorbeelden voor openen sportkantines per 1 juli

Sinds 1 juli mogen sportverenigingen hun kantines en terrassen weer 
openen. Hierbij geldt nog steeds dat de 1,5 meter maatregel van toe-
passing is. Hoe kun je als vereniging op een slimme en verantwoorde 
manier jouw kantine en terras openen? We zetten een aantal tips en 
voorbeelden op een rij.

Voor de openstelling van sportkantines en terrassen dienen vereni-
gingen zich te baseren op de richtlijnen in het Protocol Heropening 
Horeca. Op lokaal of regionaal niveau kunnen aanvullend afspraken 
worden gemaakt over het gebruik van sport- en verenigingskantines. 
Neem contact op met je gemeente om er zeker van te zijn dat de kan-
tine open kan op de manier zoals de vereniging deze voor ogen heeft.

Het openstellen van de kantines en terrassen vergt een flinke inspan-
ning van zowel de vrijwilligers als de leden van de vereniging. Het is 
daarom belangrijk dat alle richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk zijn. 
Je kunt vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn alvast goed in-
strueren over de inhoud van dit protocol. Publiceer daarnaast zoveel 
mogelijk informatie over de geldende richtlijnen via de eigen clubkana-
len, zoals de website, clubapp en social media. Zorg verder voor onder 
meer looplijnen in de kantine, hang de geldende hygiëneregels op bij 
de ingang van de kantine en zorg dat handen wassen/desinfecteren bij 
de ingang geregeld is. NOC*NSF heeft een checklist gemaakt die helpt 
om de juiste stappen te zetten.
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‘Tips’
Onderstaande tips kunnen helpen bij het soepel laten verlopen van de 
opening van sportkantines.

* Kijk naar de mogelijkheid om het terras te vergroten, als hier mee 
voldoende loopruimte blijft.

* Creëer geen zitplekken aan de bar, op deze manier kan er beter  
afstand worden gehouden tot barmedewerkers en leden die iets 

 willen bestellen.

* Bekijk de mogelijkheid voor een plexiglas scherm boven de bar en/of 
voor de kassa.

* Stimuleer leden om alleen met pin (en contactloos) te betalen.

* Zet prijslijsten neer op de tafels in de kantine en op het terras of 
 hang deze op.

‘Social distance bar’
Een aantal voetbalverenigingen heeft zich de afgelopen weken al goed 
voorbereid op het moment dat de kantine weer open mag. Zo introdu-
ceerde Leeuwarder Zwaluwen de zogenaamde ‘social distance bar’. 
Wanneer iemand te dichtbij gaat staan, springt er een lampje op rood. 
Als je een stapje terug doet, wordt het weer groen. Twee sensoren, zelf 
in te stellen, meten de afstand waarbinnen het licht op rood schiet. Op 
deze manier voorkom je als vereniging dat mensen te dicht bij elkaar 
gaan staan.

Het Brabantse Excellent toonde zich nog creatiever en ging samenwer-
ken met dorpskroeg La Marmotte. Omdat La Marmotte de kantine van 
Excellent huurt, mag de club gebruik maken van de diploma’s en de 
vergunningen van het café en kon de kantine al in juni open.

Bovenstaande voorbeelden zijn niet voor iedere vereniging haalbaar, 
maar door creatief te zijn en in mogelijkheden te denken, is er een 
hoop mogelijk. Bedenk met elkaar wat jouw vereniging kan doen om 
de kantine en eventueel het terras op een veilige manier te openen vol-
gens de richtlijnen van NOC*NSF.
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Bestuurders helpen bestuurders
Hoe kun je bestanden veilig delen met vrijwilligers binnen de vereni-
ging? Welke verenigingen hebben al huurcompensatie van hun ge-
meente ontvangen? Vragen of deze, en nog veel meer onderwerpen 
komen aan bod op de nieuwe bestuurderscommunity Eén tweetje. Heb 
jij ook vragen die je wilt delen met andere bestuurders? Neem gerust 
eens een kijkje op eentweetje.knvb.nl. en meld je aan.

H H H

VOETBAL.NL

p 2 juli ontvingen we van voetbal.nl de volgende mail:
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DIT IS DE ROUTE NAAR HET 

AMATEURVOETBALSEIZOEN 2020/’21

We hebben er met z’n allen een even bijzonder als bizar amateurvoet-
balseizoen op zitten. De corona-uitbraak zorgde ervoor dat het seizoen 
eerder werd beëindigd en dat er geen kampioenschappen, promoties 
en degradaties waren. Nu de maatregelen verder versoepeld zijn, kun-
nen we voorzichtig vooruit kijken naar de start het seizoen 2020/’21. En 
wij hebben de route naar de start voor jou.

Op 1 juli is het seizoen 2020/’21 officieel van start gegaan. Dit houdt in 
dat alle gegevens van het afgelopen seizoen zijn verwijderd uit Voetbal.
nl. Een team is weer vindbaar op Voetbal.nl als deze door de KNVB is 
ingedeeld in een (beker)competitie. Als de vereniging de speler heeft 
toegevoegd aan het team, dan ziet de speler zijn of haar eigen team 
weer terugkomen in zijn persoonlijke omgeving op Voetbal.nl. Dit pro-
ces kan enkele weken in beslag nemen.

VERSOEPELINGEN
Eind juni kwam het kabinet met overwegend goed nieuws voor de 
liefhebber van amateurvoetbal. De aangekondigde versoepelingen 
werden nog verder verruimd. Voor het amateurvoetbal betekenen de 
nieuwe versoepelingen dat het weer bezoekers kan toelaten op de 
accommodaties. Familie en vrienden kunnen dus weer langs de lijn 
plaatsnemen, mits ze zich houden aan de basisregels. Daarnaast zijn 
de sportkantines weer open en kan er sinds 1 juli weer gezaalvoetbald 
worden. Ook wedstrijden zijn weer toegestaan.

SPEELDAGENKALENDER
De al eerder aangekondigde versoepelingen houden ook in dat de 
competitie voor alle categorieën conform de eerder gepubliceerde 
speeldagenkalender kan worden afgewerkt. Klik  hier voor de speelda-
genkalenders van alle categorieën en districten. Zo weet je op welke 
speeldagen er wedstrijden worden gepland. Daarnaast is ook de gewij-
zigde speeldagenkalender voor de 2e en 3e divisie en hoofdklasse en 
de indelingen voor deze competities bekend.
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INDELINGEN
Dan is er nog een lijst met belangrijke data voor de amateurvoetbal-
ler en dan met name de indelingen. Want wanneer weet je nu of die 
befaamde dorpsderby weer wordt gespeeld, of dat je opnieuw bij die 
‘angstgegner’ in de poule zit? Of tegen welke opponenten begin je het 
bekeravontuur? We hebben een overzicht voor je gemaakt, waarin de 
route richting de seizoenstart duidelijk wordt gemaakt.

CORONAPROTOCOLLEN VOOR NA 1 JULI BESCHIKBAAR

Vorige week heeft het kabinet nieuwe versoepelingen bekendgemaakt 
van de coronamaatregelen. Deze gelden vanaf 1 juli. Voor het voetbal 
heeft dit veel impact in positieve zin.

Zo mogen nu alle leeftijdscategorieën weer voetballen zonder 1,5 me-
ter afstand, (oefen)wedstrijden zijn weer toegestaan en ook bezoekers 
zijn weer welkom op de accommodaties. Dit alles wel onder strikte 
voorwaarden, om alles veilig en coronaproof te laten verlopen. Om alle 
sportverenigingen hierbij te helpen, zijn door NOC*NSF protocollen 
opgesteld. De meest up-to-date versies hiervan (dus afgestemd op de 
coronamaatregelen vanaf 1 juli) vind je hier: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

H H H
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UIT DE MEDIA - AMATEURVOETBALEINDHOVEN

p 13 juni stond het volgende bericht op 
amateurvoetbaleindhoven.nl:

KNVB VERWACHT DAT AMATEURS PER 1 SEPTEMBER AAN 

HET NIEUWE SEIZOEN KUNNEN BEGINNEN.

13 juni 2020 10:38 Nieuws

De KNVB werkt dit moment hard achter de schermen aan de voorbe-
reidingen op het nieuwe seizoen. De Bond hoopt hierbij op een verdere 
versoepeling van de maatregelen. Dat is goed voor het amateurvoetbal 
en zeker voor de verenigingen. Duidelijkheid vanuit de overheid is ge-
wenst over bijvoorbeeld het wel/niet spelen met publiek na 1 septem-
ber. Vooralsnog luidt de maatregel dat de wedstrijden gespeeld moeten 
worden zonder publiek, maar dit staat lijnrecht tegenover de versoepe-
ling dat er wel groepen van 100 mensen per 1 juli zijn toegestaan.

Op basis van de huidige beperkingen (vanaf 1 september spelen van 
officiële wedstrijden) verwacht de KNVB op dit moment dat de compe-
tities gewoon van start kunnen gaan volgens de eerder gepubliceerde 
speeldagenkalender. Zoals eerder vermeld is het afhankelijk van een 
mogelijke verdere versoepeling en de ontwikkeling van het virus.
Als er vanaf 1 september officiële wedstrijden kunnen worden ge-
speeld, zal er vanaf 1 augustus de mogelijkheid moeten zijn om oefen-
wedstrijden te spelen.
De maatregelen moeten versoepeld worden per 1 september, zodat de 
clubs toeschouwers kunnen ontvangen en daardoor inkomsten kunnen 
werven.  Een aantal clubs uit de regio heeft het op dit moment zwaar 
en kunnen zomaar omvallen, mochten de maatregelen voor het nieuwe 
seizoen niet versoepeld worden.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

F F F
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p 23 juni zagen wij het volgende bericht op 
amateurvoetbaleindhoven.nl:

PER 1 JULI KUNNEN SPORTKANTINES WEER OPGESTART 

WORDEN. ER IS EEN CHECKLIST ONTWIKKELD.

23 juni 2020 13:54 Nieuws

Het kabinet gaat de corona-maatregelen vanaf 1 juli verder versoepe-
len. Onder meer sportkantines mogen vanaf die dag weer open.

Er is een checklist ontwikkeld door NOC/NSF die sportclubs helpt om 
de juiste stappen te zetten voor heropening.

Checklist heropenen sportkantines

Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Daarbij komen 
vele aspecten kijken. Deze checklist helpt om de juiste stappen te zet-
ten.
Klik hier (https://nocnsf.nl/media/2996/noc_nsf_checklist_opstart-sportkantines_
v1.pdf) voor Checklist opstarten sportkantines per 1 juli
 
Checklist aandachtspunten financiële en accommodatiezaken
De maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus heeft veel 
gevolgen voor sportverenigingen, bijvoorbeeld voor financiën en de 
accommodatie. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze 
checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.
Klik hier (https://nocnsf.nl/media/2556/nocnsf-coronavirus-checklist-sportverenigin-
gen.pdf) voor Checklist met aandachtspunten voor sportverenigingen 
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Sociale veiligheid
Op de vereniging is het minder druk dan normaal en een aantal contro-
lemechanismen op het gebied van gedrag is daardoor anders dan an-
ders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensover-
schrijdend gedrag kan worden voorkomen. Hoe kun je de sport dan 
toch op een sociaal veilige manier aanbieden? Om sportverenigingen 
op weg te helpen hebben we een aantal tips geformuleerd om sport 
ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.
Klik hier (https://nocnsf.nl/media/2741/sport-weer-opstarten-en-sociale-veiligheid-
centrum-veilige-sport-nederland.pdf) voor Tips waarborgen sociale veiligheid 

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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et volgende bericht verscheen op 24 juni bericht op 
amateurvoetbaleindhoven.nl:

VANAF 1 JULI WEER WEDSTRIJDEN EN PUBLIEK 

TOEGESTAAN IN AMATEURVOETBAL

24 juni 2020 19:37 Nieuws

De coronamaatregelen worden aanzienlijk versoepeld, zo heeft het 
kabinet Rutte woensdagavond bekendgemaakt. Voor het amateurvoet-
bal betekent dit dat per 1 juli weer (oefen)wedstrijden mogen worden 
gespeeld. Dus kunnen de clubs starten met de voorbereidingen op het 
nieuwe seizoen in de maand augustus.

Naast het spelen van oefenwedstrijden en later beker- en competitie-
wedstrijden is ook het publiek weer welkom langs de lijn, al moet wel 
anderhalve meter afstand worden gehouden.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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COLUMN(S) JAN-DIRK VAN DER ZEE

e directeur amateurvoetbal KNVB Jan-Dirk van der Zee schrijft 
regelmatig columns. In deze rubriek delen wij zijn columns, die we 

interessant vinden.

Column week 24 (9 juni):

‘Het is menens, we gaan serieus handhaven’, beloofde Aleid Wolf-
sen - voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) - begin 
vorig jaar in een interview met dagblad De Gelderlander. Hij rea-
geerde op het toenemende gemor in de samenleving dat de natio-
nale privacywaakhond tandeloos en mank is door onderbezetting 
en personeelswissels. Nog altijd is die situatie onveranderd en 
daarbij wachten talrijke organisaties op antwoord. De waakhond 
blijkt een snurkend keffertje, waar nu ook het amateurvoetbal 
zwaar de dupe van dreigt te worden.

Dat zit zo.
In 2017 zijn de KNVB en Talpa Network begonnen met VoetbalTV. Een 
videoplatform voor clubs, spelers en fans in het amateurvoetbal. Voet-
balTV maakt gebruik van slimme camerasystemen die volautomatische 
videoregistraties van voetbalwedstrijden maken. Inmiddels heeft Voet-
balTV 150 deelnemende clubs en ruim 500.000 gedownloade apps. 
Vele andere verenigingen staan te trappelen. Ook vanuit het buitenland 
is grote belangstelling.

Vanaf het begin heeft VoetbalTV veel zorg besteed aan privacy bij de 
ontwikkeling van de dienstverlening en het platform. Zo wordt er pas 
gefilmd vanaf JO13 en MO13 en zijn alle maatregelen genomen om de 
privacy van alle betrokkenen op en langs het voetbalveld te waarbor-
gen. Daarnaast is de ontwikkeling van de dienstverlening veelvuldig 
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toegelicht aan de AP en werd het privacy-beleid positief beoordeeld 
door de gemeente Amsterdam. Sterker nog; tot op de dag van vandaag 
is er bij de organisatie van het videoplatform geen klacht binnengeko-
men van een vereniging, team of speler. Eerder andersom. Voetballers 
vragen ernaar, omdat ze het leuk vinden om zichzelf terug te zien in 
de wedstrijdbeelden en daarna te delen met vrienden en familie. Daar-
naast vinden trainers en coaches het een fantastische tool.

So far so good.
Totdat er op 1 november 2019 totaal onverwacht door de AP kenbaar 
werd gemaakt, dat ze anders naar de Europese privacywetgeving 
(AVG) zijn gaan kijken. Met als gevolg dat VoetbalTV vijf dagen erna 
een brief ontving, waarin werd vermeld dat het platform voorlopig een 
negatieve beoordeling krijgt.

Wat dat betekent?
Iedereen die in een videosamenvatting van VoetbalTV verschijnt moet 
vooraf schriftelijke toestemming geven.  

Reden?  
Omdat VoetbalTV een commerciële organisatie is, is er volgens de AP 
geen sprake meer van het ‘gerechtvaardigd belang’. Dat is de AVG-be-
paling, waarmee organisaties binnen hun reguliere bedrijfsactiviteiten 
persoonsgegevens mogen verwerken.

“Maar dat is toch wat we doen?”, hoorde ik mezelf een paar keer vol 
ongeloof herhalen tegen Maarten Hoffer, de CEO van het online plat-
form. “Als KNVB organiseren we toch samen met clubs voetbalwedstrij-
den waarvan verslag wordt gedaan.”
Ook John de Mol keek me aan alsof Frans Bauer ieder moment een 
aflevering van Bananasplit kon binnenlopen.
Het nieuwe standpunt van de AP roept dus meer vragen op, dan er 
worden beantwoord. Maar nog ernstiger, waarom is er tijdens de ont-
wikkeling van VoetbalTV, en de toetsingsmomenten met de AP, nooit 
stilgestaan bij dat aspect van individuele goedkeuring?

Antwoord:
Omdat het volkomen logisch is dat er videoverslagen worden gemaakt 
van een reguliere activiteit bij een voetbalvereniging: namelijk het spe-
len van wedstrijden. Iets wat tv-ploegen van omroepen, commerciële- 
en lokale zenders al vanaf de vorige eeuw doen.
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Bovendien, als het ‘gerechtvaardigd belang’ vervalt voor VoetbalTV, 
wat betekent dit dan voor Youtubers en vloggers met vaak tien- tot 
honderdduizenden volgers? Moeten zij ook aan iedereen toestemming 
vragen, voordat ze hun filmpjes delen?

Tot treurens toe hebben we al deze vragen gesteld aan de AP. Helaas 
willen ze niet eens in gesprek. Om die reden daagt VoetbalTV de AP 
voor de rechter. Zo wordt een definitief besluit afgedwongen. Gebeurt 
dat niet, dan valt uiterlijk op 1 september het doek voor VoetbalTV en 
komen de betrokken medewerkers op straat te staan. Wrang genoeg 
dezelfde datum als er weer mag geworden gevoetbald. Helaas zonder 
publiek. VoetbalTV zou dan juist een uitkomst bieden.

Bij de AP lijkt niemand erom te malen.
Opmerkelijk voor een organisatie met een voorzitter van PvdA-huize. 
Een bestuurder overigens, die vaker dan eens het verwijt heeft gekre-
gen als politicus te reageren in plaats van als een bestuurder. Zo was 
Wolfsen er als de kippen bij om in Nieuwsuur voor de camera’s uit te 
leggen dat de Koninklijke Nederlandse Tennisbond (KNLTB) fout zat 
met het gebruik van zijn e-mailbestanden, terwijl het onderzoek bij de 
AP nog niet was afgerond. In die zaak is hij met behulp van een interne 
klachtencommissie op de vingers getikt.

Maar het meest ergerlijke vind ik de houding van de AP. Dat is er één 
van: ‘U hoort wel als het fout zit’ en voor de rest wordt er het zwijgen 
toe gedaan, ondanks dat er meerdere malen om hulp is gevraagd door 
VoetbalTV.

Dat kan ook heel anders, weten ze onder meer in Groot-Brittannië en 
Duitsland, waar de autoriteiten voor persoonsgegevens zich niet opstel-
len als onbereikbare strafinquisiteurs, maar de dialoog aangaan met 
organisaties om te kijken hoe ze het privacy-beleid optimaal kunnen 
laten werken. Toen de wet werd ingevoerd, heeft men dat daar laten 
vastleggen. Iets dat in Nederland over het hoofd is gezien, maar alsnog 
zou moeten worden toegevoegd.

Wie in de politiek neemt het voortouw?

F F F
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Column week 27 (30 juni):

Ik hoorde van Micha Wertheim een gedachte die van Johan Cruijff 
had kunnen zijn. De cabaretier deelde zijn analyse in het radiopro-
gramma Spijkers met Koppen, een maand geleden. Het ging over 
kunst en cultuur, maar kan zo worden vertaald naar het voetbal. 
Presentator Dolf Janssen vroeg hem: ‘Is cultuur belangrijk, of is 
het maar een hobby?’ Wertheim antwoordde: ‘Het is belangrijk 
omdat het een van de weinige dingen is, die niet belangrijk zijn in 
het leven. Je hebt er helemaal niets aan, maar daarom heb je er 
alles aan. Het zijn de hobby’s die het leven een beetje de moeite 
waard maken’.

De woorden van Wertheim doken in me op, toen de eerste reacties 
binnenkwamen over de versoepelde coronamaatregelen in het ama-
teurvoetbal. Want los van het naleven van de basisregels – anderhalve 
meter afstand houden, drukte vermijden, thuisblijven als je je niet lek-
ker voelt en vaak je handen wassen – mag er vanaf 1 juli weer zonder 
beperkingen worden gevoetbald. Sterker nog; de kans dat het seizoen 
voor het amateurvoetbal in het derde weekend van september begint, 
komt heel dichtbij. Clubs staan daarom te popelen om te beginnen 
met de voorbereidingen op de competitie. Alsof de lockdown er nooit 
is geweest. Zo worden er volop oefenwedstrijden georganiseerd, extra 
trainingen ingepland en haast gemaakt met de uitgestelde selectie- en 
teamindelingen. Omdat een groot deel van de clubs openblijft in de 
maanden juli en augustus, worden er daarnaast ook extra activiteiten 
uit de grond gestampt.

Toch is er ook een kanttekening te plaatsen bij deze geestdrift. Zo 
waarschuwt de medische staf van de KNVB voor blessures van spe-
lers, die vanuit een ongekend lange stilstand in het voetbal te snel een 
volledige wedstrijd bij de senioren gaan spelen. 
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Hun advies luidt om eerst 6 tot 8 weken wedstrijdfit te worden. Hierdoor 
is de kans op kwetsuren minder groot en wordt de zomerperiode opti-
maal gebruikt. Ook clubs krijgen het advies niet te hard van stapel te 
lopen en in een keer alle activiteiten draaiende te hebben. Ze kunnen 
voor een stapsgewijze opstart worden ondersteund door onze KNVB-
adviseurs.

Als de lockdown mij een ding heeft geleerd, dan is het dat het belang 
van sport en bewegen, pas echt wordt gemist als het er niet is. Dat 
biedt enorme kansen voor de samenleving en de politiek. Want anders 
dan veel kabinetten uit het verleden, heeft het kabinet Rutte III laten 
zien hoe belangrijk zij sport vindt en voetbal in het bijzonder. Niet alleen 
het National Sportakkoord is daar het bewijs van, maar ook de vele 
steunmaatregelen waarmee de regering is gekomen om kosten wat 
kost de unieke Nederlandse sportinfrastructuur te behouden. Het feit 
dat iedere Nederlander gemiddeld 1.6 kilometer van een voetbalveld 
woont, is daar onlosmakelijk mee verbonden.  

Niettemin reikt de waarde van sport nog veel verder dan de politiek nu 
erkent en ziet. Met sport pak je onder meer problemen aan in de zorg, 
het onderwijs en de economie.  Dat vraagt om een andere aanpak en 
benadering van de overheid die het beleid van het kabinet overstijgt.  
Een reikwijdte waar de KNVB zich samen met andere sportbonden en 
NOC*NSF voor wil inzetten en is verwoord in het manifest ‘Bewegen. 
Het nieuwe normaal’. Doel: sport de normaalste zaak van de wereld 
maken. Of zoals Wertheim zei: ‘Het is belangrijk omdat het een van de 
weinige dingen is, die niet belangrijk zijn in het leven’.

H H H
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WHATSAPP GEIN

ij vinden het zelf nog steeds heel leuk en daarom gaan we ge-
woon verder met deze geinrubriek, die we in deze jaargang gestart zijn. 
Onderstaand zien jullie onze selectie voor deze maand van Whatsapp 
gein en ongein.

H H H
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK GE-
MAAKT DOOR: 

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf van de Laar Leanja
Keyboardcentrum Eindhoven All Selection Cars
Bloemenboetiek “Annil” Reprofair Autogas
Corona “D. Rebel en Zn.” Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Brabants Roem Bakkerij van Weert
Café ‘t Bambierke
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SV TIVOLI BEDANKT HAAR RECLAMEBORD- 
SPONSORS

Potters Autobanden Keyboardcentrum Eindhoven
B en R Dakwerken Frituurhal
Autobedrijf van de Laar De Goey Interieurwerken
DBS Steigers New York Pizza
Rijschool Wildenberg Raab Karcher
Friezenkamp APK No Fear Energydrink
Autoservice Eindhoven SAA Verzekeringen
Engelen Witgoedcenter Ben Aarts Sport Praktijk
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EN OOK HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Autobedrijf Diego Reprofair Autogas
Autoservice Sheik Frans Veldpaus Dakwerken
3BE Backpackers Bed & Breakfast World Food
B en R Dakwerken Aragorn ICT Dienstverlening
Keyboardcentrum Eindhoven Kapperij ZoWeZo
Bloemenboetiek “Annil” Boetiek Diva’s
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK 
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar 
Ons Danny  Onze LEO
De Goey Interieurwerken Glazenwasserij H.Lutgens
DBS Steigers RvdL Beheer
New York Pizza DVN Logistics
Veteranen Wok Cafetaria Stratum
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EN HAAR TENUE-/MATERIAALSPONSORS

Schellekens ISO Bouw New York Pizza
Aragorn ICT Dienstverlening “ARK”
Eddy’s Welten
Frans Veldpaus Dakwerken Keyboardcentrum Eindhoven
Ons Danny Lodewijks Installaties
Autobedrijf van de Laar Boutique Hotel Casa Granados
Frituurhal Brabant Sport
Café Bar ’t Lempke Friezenkamp APK
Keurslagerij Verberne Café Bartenders
De Goey Interieurwerken B&R Dakwerken
Asibie Cleaning De Goey Montage- en Schilderwerken
Shots Shooterbar Kapsalon Tourmaline
Mr Kebab Completevoetbalreis.nl
Belgisch Biercafé Eindhoven DPO2
Autobedrijf Hulst Rick’s Interieurwerken
Stichting Baas Patrick en Jolanda van Bekhoven
Kapperij ZoWeZo Sylvia’s Take Away
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- het zomerreces voor de deur staat
- de deur nog even dichtgehouden moet worden
- we namelijk eerst nog een balletje gaan trappen
- dit op het mixtoernooi zal plaatsvinden
- deze seizoensafsluiting een korte zomerstop zal inluiden
- de kantine en onze club tijdens die dag nog een laatste ronde aan 

inkomsten kan binnenhalen
- we uiteraard wel de anderhalve meter in acht zullen nemen
- het toernooi ook bijdraagt aan het clubgevoel
- het daarom des te mooier is dat ons vaandelteam de initiator van dit 

toernooi is
- u ook voor cursussen bij onze club moet zijn
- er na de cursussen schilderen, vloeren leggen en binnenhuis-
 architect nu ook een cursus meubel maken aan het lijstje 
 toegevoegd kan worden
- diverse enthousiastelingen hier aan hebben deelgenomen
- alleen de Goey er bovenuit staken
- dit niet onder stoelen of banken gestoken hoeft te worden
- we naast alle positieve zaken ook minder nieuws hebben
- u zich bij onze kantine in een heus wespennest begeeft
- dit ongedierte helaas nog niet gevlogen is
- dat helaas geen gevleugelde uitspraak is
- de plaag zeker steek houdt
- we u allen een gezonde zomer toewensen

H H H








