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REDACTIONEEL

og altijd is de 
wereld in de ban 
van Corona en dus 
zo ook ons clubje. 
Op voetbalgebied 
valt daardoor maar 
weinig te melden, 
toch staat de tijd 
niet stil en zijn er 
genoeg uitdagin-

gen voor iedereen.
We hebben inmiddels een nieuwe 
hoofdtrainer gecontracteerd en er 
wordt volop gewerkt aan de selectie. 
Een technische commissie is daarin 
een extra ondersteunende factor.
Ook financieel zijn er heel wat hob-
bels te nemen, alle inkomsten blijven 
steken terwijl de onkosten vrijwel 
allemaal doorgaan. Maar positief be-
keken, kunnen we ons ook focussen 
op de mooie dingen die dit tijdperk 
ons brengt; de strijd wordt gezamen-
lijk gestreden en wereldwijd hebben 
we 1 groter doel. Thuiswerken en 
thuisleren zijn enigszins ingeburgerd 
maar blijven wel voor zorgen zorgen. 
Gelukkig zijn er nu eindelijk wat ver-
soepelingen aangekondigd en zelfs 
al ingevoerd. Er mag zelfs al weer 
onder bepaalde voorwaarden gesport 
worden. Als we ons allemaal aan de 
regels blijven houden, dan moeten 
we samen de stijgende lijn zeker vast 
kunnen houden. Met hashtags als 
daslief en doeslief alleen komen we 
er echter niet. Voeg allen de daad bij 
het woord en blijf bewust.

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Joeri Berende nieuwe hoofdtrainer
Op 17 april maakte SV Tivoli bekend dat we rond zijn met onze nieuwe 
trainer voor volgend seizoen, namelijk: Joeri Berende. Na de laatste 
jaren in ons 1e en 2e als voetballer actief te zijn geweest bij onze club 
heeft de 23-jarige Joeri besloten zich vanaf volgend seizoen op het 
trainersvak te richten. Het bestuur is enthousiast over de nieuwe kan-
didaat en wenst Joeri en zijn staf ook via deze weg nogmaals succes! 
Verderop in dit blad is het officiële persbericht te lezen.

Corona-nieuws
Bijzondere tijden vragen om bijzondere rubrieken. Nadat in het vorig 
clubblad al een brief inzake het Corona-nieuws geplaatst is, houden we 
jullie ook nu weer op de hoogte van de situatie rondom het virus. Dit 
keer onder andere aandacht voor: trainingen en contributie.

Aanwas jeugd
Zoals bij de ledenmutaties verderop in dit blad te lezen is, wordt onze 
jeugdafdeling het komend seizoen uitgebreid. Zoals het er nu naar uit 
ziet zullen er in ieder geval twee hagelnieuwe JO11-teams onze club 
komen versterken. Daarmee groeit onze jeugdafdeling naar minimaal 
vijf teams, verdeeld over vier leeftijdscategorieën.

Update selectie
Met de bekendmaking van Joeri Berende kan ook de Technische Com-
missie, die in het vorige blad aan jullie is voorgesteld, verder met hun 
doel om allerlei (rand)zaken rond de selectie te regelen. Een van de 
voornaamste dingen is uiteraard de selectie zelf op orde brengen. De 
eerste versterkingen zijn (nagenoeg) rond, dus het gaat langzaam de 
goede kant in. Wel zijn Joeri en de TC nog nadrukkelijk op zoek naar 
een 1e keeper en één of twee ervaren spelers van 3e/4e klasse niveau, 
dus mocht jij iemand weten / kennen. Laat het ons, Joeri of de TC dan 
zo snel mogelijk weten!

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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UPDATE CORONA-VIRUS

Trainingen
Onlangs heeft het kabinet laten weten dat de trainingen voor de jeugd 
weer opgepakt mogen worden. De jeugd tot en met twaalf jaar (de ge-
hele jeugdafdeling van onze club) mogen weer “gewoon” trainen, jeugd 
tussen 12 en 19 mogen aangepast trainen met de voorgeschreven 
“Anderhalve meter regels” in acht nemend.

Voor onze club wil dat zeggen dat de jeugd vanaf deze week weer is 
gaan trainen. Ouders mogen hierbij niet op het sportpark aanwezig 
zijn, daarnaast blijven ook de kleedlokalen en kantine gesloten. Zoals 
eerder aangegeven, gelden de versoepelingen alleen voor de jeugd, 
voor senioren geldt voorlopig dus nog steeds dat het sportpark 
gesloten blijft! De volledige voorzorgsmaatregelen, spelregels en trai-
ningstijden zijn te lezen op onze website.

Contributie
Een tijdje terug heeft de KNVB laten weten dat het huidige seizoen niet 
meer afgemaakt zal worden en dus ten einde is. Wij als bestuur be-
grijpen dat dit een enorme teleurstelling voor jullie zal zijn en dat is het 
voor ons natuurlijk ook. Hoewel er dit seizoen minder wedstrijden ge-
speeld zijn dan gebruikelijk hebben de Eindhovense voetbalverenigin-
gen unaniem besloten geen contributie en dergelijke terug te betalen 
aan de leden. Ook leden die nog een contributie-achterstand hebben, 
zullen deze dus nog moeten voldoen.

Er is hiervoor gekozen omdat, ondanks de vroegtijdige beëindiging van 
het seizoen, er nog altijd (vaste) kosten zijn voor de vereniging. Om 
een stabiel voortbestaan van de club te kunnen waarborgen, wordt, net 
zoals normaal, een beroep gedaan op de contributie-inkomsten. Uiter-
aard heeft SV Tivoli ook een beroep gedaan op het steunpakket wat 
door de overheid is aangeboden, maar dat is niet genoeg om alle gele-
den schade te compenseren.

Natuurlijk hadden wij ook niets liever gedaan dan het seizoen met jullie 
samen afgemaakt, gevolgd door verschillende activiteiten om tot een 
mooie seizoensafsluiting te komen. Nu dat er niet meer in zit en we wel 
voor de kosten moeten blijven opdraaien, hopen we op jullie begrip.

H H H
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WIJ FELICITEREN

n de maand mei

 2 Vincent Prudon veteranen
 3 David van Leeuwen 4e

 4 Luuk Janssen JO11-1
 5 Hamed Khawar selectie
 6 Joey Klaassen 2e/assistent trainer/coach dames/ 
   medewerker activiteitencommissie
  Burhan Saygili 4e

 7 David Jansma JO12-1
  Sjang Huiskes selectie
 11 Stef de Goeij 2e/medewerker activiteitencomm.
 16 Frank Gielen vriendenclub veteranen
 17 Roy de Goey begeleider 2e/medewerker
   activiteitencommissie
 20 Nina Evers dames/medewerker kantine
  Belle Driessen verenigingslid
 23 Nick van Reusel 2e

 24 Younes Chahir JO7 t/m JO5
 25 Simon Groeneveld lid van verdienste/
   commissie van beroep
 27 John Hanraths veteranen/bestuursondersteuner
 28 Frank van de Ven veteranen
 29 Brian Welten JO12-1
 30 Angelique Janssen hoofdbestuur/hoofd Facilitaire
   Zaken/hoofd Activiteiten Commissie
  Nigel Rohof JO12-1
 31 Gijs Visser trainer/coach JO9-1/lid Technische  
   Commissie/vriendenclub veteranen
  Vincent Liebregts 2e

H H H
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WIJ FELICITEREN

n de maand juni

 1 Marijke Smulders verenigingslid
 2 Henny van Daal veteranen
 4 Atahan Gunuc 4e

 7 Daan Arts grensrechter 4e

  Akin Khalfallah selectie
 9 Eddy Hendrikx veteranen
  Milan Meulensteen JO12-1
  Tim van den Akker 3e

 10 Hein Groeneveld lid van verdienste/
   commissie van beroep
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Don Mac Nack reservelid algemeen
  Thijs van Ingen reservelid algemeen
 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen verenigingslid
 15 Noah Janssen JO12-1
  Mari van Engeland grensrechter 2e

 20 Hakan Arici 3e

 22 Stijn de Werk veteranen
  Yagizhan Gunuc 4e

 23 Kenneth den ouden 4e

 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
 28 Joeri Berende trainer selectie

H H H
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JOERI BERENDE NIEUWE TRAINER

nze club heeft in de persoon van Joeri Berende een nieuwe trai-
ner voor het volgend seizoen gevonden. Half april werd dat bekendge-
maakt en onderstaand vinden jullie de berichtgeving daarover.

Onze website:

JOERI BERENDE NIEUWE HOOFDTRAINER SV TIVOLI

In haar zoektocht naar een nieuwe hoofdtrai-
ner is SV Tivoli uitgekomen bij de jonge Joeri 
Berende. Voor de 23-jarige Berende wordt 
het zijn eerste klus als hoofdtrainer bij een 
seniorenselectie.

Berende: “Na bij DBS, RKVVO en het meest recent bij de buren van 
RPC als jeugdtrainer ervaring opgedaan te hebben, vind ik het tijd voor 
een nieuwe stap. Na vier jaar bij Tivoli gevoetbald te hebben, heb ik 
besloten me volledig op het trainersvak toe te leggen. Mijn kansen en 
ambities hierin zijn groter dan wat ik als voetballer kan bereiken. In de 
afgelopen jaren ben ik me thuis gaan voelen bij Tivoli. De band die ik 
hier heb is altijd goed geweest en met de juiste mensen op de juiste 
plek kan het een heel mooi jaar gaan worden.

Het bestuur is enthousiast. “In onze keuze voor Joeri hebben we ons 
laten adviseren door de recent opgerichte technische commissie, met 
daarin onder andere twee van onze voormalige hoofdtrainers. Na ver-
schillende kandidaten gesproken te hebben, adviseerden zij om voor 
Joeri te kiezen en na een kort gesprek waren we hier snel uit. Joeri is 
weliswaar onervaren, maar met de ervaren staf die nagenoeg intact 
blijft en gesteund door de technische commissie heeft Joeri voldoende 
mensen om zich heen die het klappen van de zweep kennen. Nu de 
hoofdtrainer bekend is, kunnen we ons richten op het completeren van 
de selectie.”

Met het aanstellen van de jongste hoofdtrainer uit de geschiedenis gaat 
Tivoli dus ambitieus richting haar 90-jarig bestaan, begin 2021.
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ed.nl:
Op de website ed.nl verscheen op 17 april het volgend artikel.

TIVOLI STELT JOERI BERENDE AAN ALS HOOFDTRAINER

TRAINERSCARROUSEL Joeri Berende (23) staat volgend seizoen 
voor de selectie van Tivoli. Daarmee wordt de Eindhovenaar de 
jongste trainer in de geschiedenis van de Eindhovense vereni-
ging.

Stan Schrijen 17-04-20, 22:01 Bron: ED

Voor Berende wordt het zijn eerste klus als hoofdcoach. Eerder trainde 
hij in de jeugd van DBS, RKVVO en RPC. Ook was hij vier jaar actief 
als speler van Tivoli.

De Eindhovense club moest op zoek naar een nieuwe coach nadat 
Marc van Eijk eerder dit seizoen te kennen werd gegeven dat hij niet 
nog een jaar trainer zou zijn.

Het is nog de vraag op welk niveau Tivoli komend seizoen actief zal 
zijn. De club was het hele seizoen hekkensluiter in de derde klasse, 
maar mag door de coronacrisis en daarmee het bevriezen van het hui-
dige seizoen aanspraak maken op handhaving.

Papieren ED:
In het papieren ED van 18 april verscheen inhoudelijk eenzelfde artikel, 
toch tonen we op de volgende pagina een scan ervan.
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amateurvoetbaleindhoven.nl:

Op de website amateurvoetbaleindhoven.nl werd op 17 april ook mel-
ding gemaakt van onze nieuwe trainer. Aangezien dat artikel qua tekst 
exact hetzelfde is als wat op onze website staat, laten we het hierbij.

H H H







9

DE EREVOORZITTER AAN HET WOORD

olkomen onverwacht zijn we ons dagelijks 
ritme volledig kwijt geraakt.

Voor diegenen die in een totale lockdown-situatie 
terecht zijn gekomen, is het, en ik denk daarbij 
dan in het bijzonder aan de ouderen, die 3-hoog 
op een kamer hun dagen door aan het brengen 
zijn, langzamerhand wel een tragedie aan het 
worden. Mijn tragedie is dat ik meer dan ooit ach-
teruit gezakt in een stoel in de zon stukken zit te 
lezen en via teams zoveel mogelijk de verplichte 

vergaderingen afwerk en, eerlijk gezegd, ik ben weleens in de tijd van 
de baas weg gesukkeld naar droomland. Als je tot een van de risico-
groepen behoort, kan je maar beter de adviezen opvolgen en hopen 
dat de tijd weer alles zal oplossen. Wat je in deze rare dagen wel goed 
beseft, is dat er in normale tijden toch wel veel prettige dingen bestaan, 
die je nu enorm mist. Zo is bijvoorbeeld het gewone buurten met elkaar 
er niet meer bij, terwijl gezellig een biertje pakken in onze kantine al 
helemaal uit den boze is. Ook het handenschudden is nu zelfs uit de 
gratie geraakt. Hoewel ik mensen ken die daar vroeger nooit gebruik 
van maakten, en hun handen liever in de zakken hielden, zijn er nu bij 
die alles op alles zetten om toch maar, via een elleboogstoot, hun aan-
wezigheid duidelijk kenbaar te maken.

Al bij al zijn het rare tijden waar we maar zo vlug mogelijk vanaf moeten 
zien te komen. Het is daarom beter om vooruit te kijken, al is het maar 
een paar maanden. Laten we hopen dat verenigingen zoals de onze, 
die in feite als olie in de raderen van de maatschappij functioneren, 
dit ook nu weer kunnen gaan doen. Dat wij bij Tivoli weer volop aan 
de bak kunnen gaan om te bouwen aan de toekomst van de club die, 
over niet al te lange tijd, hier in onze stad 90 jaar op onze eigen manier 
steeds bezig is geweest om mensen de gezelligheid te bieden waarvan 
we nu dus onderhand wel weten wat het betekent dat te moeten mis-
sen.

H H H
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BERICHT VAN HET BESTUUR

p de website staat met betrekking tot het weer gaan trainen van 
de jeugd het volgende bericht van het bestuur:

JEUGD MAG WEER TRAINEN

Beste leden, ouders en verzorgers,

Premier Rutte heeft op 21 april bekend gemaakt dat kinderen t/m 
12 jaar vanaf 29 april weer in teamverband mogen gaan sporten 
(geen wedstrijden), daarbij hoeven ze geen 1.5 meter afstand te 
houden.
De oudere jeugd moet hierbij wel de 1.5 meter afstand houden.

Het bestuur van SV Tivoli geeft graag gehoor aan de wens van veel 
kinderen en jongeren om weer te gaan sporten.

Sport heeft een positieve invloed op de gezondheid van de jeugd en 
veel kinderen hebben de afgelopen weken te veel stil moeten zitten.

Dit vraagt wel om aanvullende spelregels, zodat de richtlijnen vanuit 
het protocol vanuit NOC*NSF gevolgd kunnen worden.

Sportpark De Heihoef
Door de Corona-crisis was ons sportpark gesloten en is de gemeente 
al begonnen met het grote onderhoud aan de grasvelden. Dat houdt in 
dat alleen de twee kunstgrasvelden beschikbaar zijn voor de jeugd van 
SV Tivoli en RPC, daarom is besloten te schuiven in tijden, zodat ieder-
een de mogelijkheid krijgt om te trainen.

JEUGD tot en met JO12
Als bestuur hebben wij besloten om vanaf donderdag 30 april te starten 
met de trainingen, het is wel belangrijk dat de onderstaande spelregels 
gevolgd worden, zodat iedereen gezond blijft.

JO12:   Di en Do 18.45-19.45 uur
JO11:   Di en Do 18.45-19.45 uur
JO9:   Di en Do 17.30-18.30 uur
Welpen:  Do 17.30-18.30 uur, trainer haalt kids bij poort op
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SENIOREN
Voor seniorenteams blijft de club en het Sportpark voorlopig nog geslo-
ten.

Spelregels om de nieuwe situatie verantwoord te laten plaats vin-
den

* De richtlijnen vanuit het RIVM worden gevolgd;
* Gebruik je gezond verstand;
* houd je kind thuis als het een van de volgende (ook milde!) sympto-

men heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
* blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/

of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten 
heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

* blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 
nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste 
contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven 
tot 14 dagen na het laatste contact;

* houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere per-
soon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 
12 jaar);

* hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
* de kantine/kleedruimte is gesloten;
* ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
* neem eigen drinken mee;
* was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 

seconden;
* was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
* douche thuis en niet op de sportlocatie;
* vermijd het aanraken van je gezicht;
* schud geen handen;
* trainingstijden worden strikt gevolgd, zodat 1 kwartier tijd pauze voor 

wisselen;
* kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de 

sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
* als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sport-

locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw 
kind(eren);

* direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op 
van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo 
kort mogelijk is.
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Na de eerste weken zal een evaluatie plaatsvinden, op basis hiervan 
zal besloten worden tot hoelang doorgegaan wordt met trainen.

Heeft u nog vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de se-
cretaris of hoofd jeugdzaken.

Met Sportieve Groet, Het Bestuur

H H H

MAIL EINDHOVEN SPORT

p 23 april kreeg Stefan Bell de volgende mail van Eindhoven 
Sport ten aanzien van een update Coronamaatregelen:

UPDATE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS

Beste sportaanbieder,

Gisterenavond maakte minister-president Rutte bekend dat kinderen 
en jongeren weer buiten mogen sporten vanaf woensdag 29 april. 
Kinderen tot 12 jaar mogen weer gaan sporten en trainen met elkaar 
bij sportverenigingen. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar ook, tenmin-
ste als zij hierbij 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Dit betekent dat 
onze sportparken en -velden weer open mogen voor deze doelgroep. 
Met als voorwaarde dat deze gebruikt worden voor in eerste instantie 
verenigingsactiviteiten, waarbij de kantines en kleedkamers gesloten 
blijven. De binnensportaccommodaties, waaronder de sporthallen, 
gymzalen en zwembaden blijven vooralsnog gesloten tot tenminste 20 
mei. Topsporters mogen vanaf 29 april wel gebruikmaken van de bin-
nensportaccommodaties.



13

Wat betekent deze versoepeling voor mij?
Deze versoepeling van de coronamaatregelen betekent dat buiten-
sportverenigingen hun activiteiten voor kinderen en jongeren tot en 
met 18 jaar weer kunnen opstarten. Ook binnensportverenigingen en 
commerciële sportaanbieders kunnen eventueel activiteiten opzetten 
voor deze groep, als de activiteiten buiten kunnen plaatsvinden en er 
voldoende ruimte beschikbaar is.

Hoe nu verder?
Graag willen wij samen met jullie een planning maken om sporten voor 
kinderen en jongeren weer mogelijk te maken vanaf 29 april. Hierbij 
gaan we als volgt te werk:

Stap 1: Onze sportregisseurs nemen eerst contact op met de reguliere 
gebruikers van de sportparken en – velden, de buitensportverenigin-
gen, om samen te kijken naar de wensen en mogelijkheden. Hierbij 
wordt in eerste instantie uitgegaan van de bestaande huuraanvragen. 
Stap 2: Er wordt een planning gemaakt op basis van de wensen van 
de reguliere gebruikers en de beschikbaarheid van de velden. Een aan-
tal velden zijn momenteel namelijk niet beschikbaar vanwege onder-
houdswerkzaamheden.
Stap 3: Is er nog ruimte over in de planning? Dan kan deze ingevuld 
worden door binnensportverenigingen en commerciële sportaanbieders 
die hun activiteiten graag buiten willen laten plaatsvinden. Onze sport-
regisseurs nemen hiervoor contact op met deze aanbieders.
Stap 4: De planning is gevuld en kinderen kunnen komen sporten.

Belangrijk: de sportparken en -velden worden alleen opengesteld voor 
gebruik georganiseerd en begeleid door een sportaanbieder. Deze kun-
nen niet gebruikt worden door individuele sporters of groepjes zonder 
reservering. Tot 29 april blijven de huidige maatregelen van kracht en 
zijn de sportparken en -velden dus gesloten. Hierop wordt ook gehand-
haafd.

Vragen?
Als er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande informatie, 
dan kun je deze stellen aan onze sportregisseurs of sturen naar
sport@eindhoven.nl.

Met vriendelijke groet, Eindhoven Sport
H H H
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MAIL KNVB AMATEURVOETBAL

et betrekking tot het weer gaan trainen van de jeugd kreeg Stefan 
Bell op 24 april de volgende mail van de KNVB:

Beste bestuurder,

Wekenlang lagen de voetbalvelden er stil bij vanwege de maatregelen 
tegen het coronavirus. Maar nu zien wij het eerste lichtpuntje om de 
verenigingsactiviteiten weer voorzichtig op te kunnen starten: deze 
week heeft het kabinet besloten dat jeugd tot en met 12 jaar en van 13 
tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar 
mag gaan trainen.

We begrijpen dat dit opeens heel snel is en daarom veel vraagt van 
jullie vereniging en jullie vrijwilligers. Wij doen er daarom alles aan om 
jullie hierbij te ondersteunen. Om te beginnen sturen we jullie hierbij het 
protocol met daarin alle stappen en regels om veilig en verantwoord 
aan de slag te kunnen. Dit protocol is door deskundigen opgesteld 
en geldt voor alle sporten. Het kan dus zijn dat bepaalde zaken te al-
gemeen zijn en er nog een ‘vertaalslag’ nodig is voor het voetbal. Wij 
gaan deze slag nog maken zodat jullie dit begin volgende week kunnen 
delen met jullie leden.
Het protocol kun je hier nalezen: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Op dit moment zijn we bezig met het bedenken en ontwikkelen van 
voetbalvormen die jullie kunnen hanteren voor de jeugd. Op basis van 
het genoemde protocol, komen we ook met praktische en verantwoor-
de tips voor trainers, zoals bijvoorbeeld het aantal spelers dat op het 
veld mag en hoe men vellig met de bal en andere materialen kan om-
gaan. Begin volgende week kunnen we jullie dit aanbieden.
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Samenwerking gemeentes en clubs
Het is nu zeer belangrijk dat jullie zo snel mogelijk contact opnemen 
met jullie gemeente. De gemeentes zijn door het kabinet verantwoor-
delijk gesteld voor het opstarten van het sporten door de jeugd. Zij be-
palen dus wanneer, onder welke voorwaarden en welke delen van hun 
accommodaties gebruikt kunnen worden. Wij vertrouwen op een goede 
samenwerking met jullie gemeentes, maar kunnen hierin te allen tijde 
helpen.

Tot slot willen we jullie ook vragen om zoveel mogelijk samen te werken 
met andere verenigingen. Dit bijvoorbeeld door de accommodatie te 
delen (de vereniging is als hoofdgebruiker verantwoordelijk voor de co-
ordinatie op het park).

Mochten jullie vragen hebben, dan staan deze misschien al op onze 
site (https://www.knvb.nl/themas/coronavirus) beantwoord. En anders kun je 
ook contact opnemen met de verenigingsadviseurs (https://www.knvb.
nl/assist/assist-bestuurders/ondersteuning). Nogmaals, we gaan er alles aan 
doen om jullie hierbij te ondersteunen.
Ook hierin moeten we gezamenlijk optrekken.

Wij blijven jullie op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen en 
staan open voor suggesties hoe wij onze jeugd de komende periode 
weer met heel veel plezier kunnen laten sporten.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal

H H H
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VOETBAL.NL

p 24 april ontvingen we van voetbal.nl de volgende mail:

CORONAPROTOCOL VOOR VERENIGINGEN MET
JEUGDACTIVITEITEN

Nu het kabinet heeft besloten dat de jeugd vanaf 29 april voorzichtig 
weer mag trainen op de voetbalvelden, heeft NOC*NSF een protocol 
voor alle sportverenigingen opgesteld. Hierin staan de praktische re-
gels om veilig en verantwoord georganiseerd te kunnen sporten in de 
leeftijdsklassen t/m 12 jaar en 13-18 jaar.

Het is opgesteld door deskundigen en bevat de algemene aspecten 
voor op en om het veld, om de kans op besmetting met het coronavirus 
minimaal te houden.

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, 
onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet 
heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren 
en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of 
het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden 
van een vereniging.

Met dit protocol (https://nocnsf.nl/sportprotocol) willen NOC*NSF, de sport-
bonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting ge-
ven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking 
aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maat-
werk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de 
richtlijnen van het RIVM.
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ok ontvingen we op 28 april van voetbal.nl nog een hieraan gere-
lateerde mail.

HOE KUNNEN KINDEREN VANAF WOENSDAG WEER VOET-
BALLEN?

Vanaf 29 april is het voor jeugd voorzichtig weer toegestaan om 
georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten. Wanneer welke 
vereniging de deuren heropent voor de jeugd, is afhankelijk van 
de betreffende gemeente en de club.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen van de overheid weer voetballen, 
waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. 
Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél 
op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

RIVM BEPAALT LEEFTIJDSCATEGORIEËN
De categorie tot en met 12 jaar is vastgesteld door het RIVM en valt in 
het voetbal grotendeels samen met tot en met O13. Kinderen die nor-
maal meespelen bij O13 maar net 13 jaar zijn geworden mogen helaas 
niet meedoen met deze categorie vanwege de leeftijdsgrenzen van het 
RIVM. Zij kunnen wel meedoen met de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 
jaar (O14–O19).

Ditzelfde geldt ook voor spelers die uitkomen in O19 en net 19 jaar oud 
zijn geworden. Zij kunnen alleen de thuistrainingen volgen. We snap-
pen dat dit vervelend is omdat de teams dan niet compleet zijn, maar 
we moeten ons houden aan de leeftijdsgrenzen die het RIVM heeft 
vastgesteld. Dispensatiespelers moeten zich dus ook aan deze leef-
tijdsgrenzen houden.
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KANTINES EN KLEEDKAMERS DICHT
In deze fase gaat het om voetbalactiviteiten voor de jeugd zoals trainin-
gen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het 
najaar. Daarbij blijven kantines en kleedkamers voorlopig nog dicht en 
zijn ouders niet toegestaan op de accommodatie.  

NOC*NSF heeft een protocol voor alle sportverenigingen opgesteld 
waarin praktische regels staan om veilig en verantwoord georganiseerd 
te kunnen sporten in de genoemde leeftijdscategorieën. Het is opge-
steld door deskundigen en bevat de algemene aspecten voor op en om 
het veld, om de kans op besmetting met het coronavirus minimaal te 
houden.

H H H

ONZE JEUGD  
(van Dion Bell)

Aanwas jeugd:

olgend seizoen wordt de jeugd uitgebreid met een JO11-1 en een 
JO11-2, tevens zijn we bezig met een JO8.
Voor de Welpen (4 tot 6 jaar) zijn we altijd op zoek naar nieuwe kinde-
ren.

We zijn bezig met het vinden van sponsors voor tenues voor de nieuwe 
teams en trainingsmateriaal.

Wilt u hierin iets betekenen, dan kunt u contact opnemen met de spon-
sorcommissie, zie site (http://www.svtivolivoetbal.nl/) voor contactgege-
vens.

H H H
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NOG EEN MAIL KNVB

p 28 april ontvingen we nog de volgende mail van de KNVB:

SamenVooruit

Het coronavirus doet een beroep op de solidariteit van ons allemaal. 
Meer dan ooit moeten we samenwerken om verspreiding van het coro-
navirus tegen te gaan en tegelijkertijd onze jeugd veilig terug laten ke-
ren op de velden. Ook de voorbereidingen op het nieuwe seizoen wor-
den opgepakt, waarbij we allemaal tegen diverse praktische problemen 
aanlopen, maar we tegelijkertijd ook zien dat er veel innovatieve ideeën 
ontstaan. Om verenigingen vanuit één centrale plek te ondersteunen 
en te inspireren in deze ingewikkelde tijd, hebben we het platform ‘Sa-
menVooruit’ gelanceerd.

Op www.knvb.nl/samenvooruit verzamelen we al onze recent gelanceerde 
initiatieven waarmee we clubs en voetballers op gang helpen. Je vindt 
er bijvoorbeeld inspirerende content zoals webinars en kennisartikelen 
die juist nu van belang kunnen zijn voor jouw club. Ook staan er op 
het platform SamenVooruit per toegestane leeftijdscategorie speciale 
trainingsvormen, tips voor trainers en ‘voetbalprotocollen’ voor spelers, 
trainers en ouders.

De komende tijd breiden we het platform verder uit met inspirerende 
content en online evenementen.
Houd de pagina www.knvb.nl/samenvooruit dan ook goed in de gaten!

H H H
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LEDENMUTATIES

Bedankt
Badr Bazzi selectie
Eddy Hendrikx veteranen
Diana Kukhianidze dames

Nieuw
Suleyman Abdourahmane JO11
Abel Abebe JO11
Aldrin Andriansyah mini’s
Nolan Andriansyah JO11
Amin Azhimi JO11
Sami Azmani JO11
Aiden van den Berg JO11
Michael Cadenas selectie
Arda Baki Caliskan JO11
Luka Derias JO11
Ruben dias Soares JO11
Michael Geraerts JO11
Rezan Guntekin JO11
Alan Krasinski JO11
Aryan Malyar JO11
Milan Mohammed JO11
Lana van Oosterhout JO11
Julio Cesar Otten JO11
Ahmed Yasseen JO11

H H H
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GEDICHT 
(van onze huisdichter)

Pandemie

‘n Wereld door virus geroerd
door angsten gevloerd

door medemensen ontroerd

Waar hoop aan de horizon gloort
waar het sociale leven totaal is ontspoord
waar men samen alle krachten aanboort.

Pasje 24-4-2020

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

e leven nu nog steeds al weken in onzekere en angstige tijden 
door de uitbraak van het COVID-19 coronavirus. We hadden al te ma-
ken met een “intelligente Lock-down”, die maatregelen betrof tot en met 
6 april 2020. Op 31 maart werd bekend gemaakt, dat alle maatregelen 
werden verlengd tot en met minimaal 28 april en/of 1 juni 2020. Op 21 
april kwam er nieuwe berichtgeving, waarbij duidelijk werd, dat er een 
langzame minimale heropening van het land gepland was en dat veel 
andere maatregelen werden verlengd tot en met minimaal half mei en/
of 1 september.
Net als in het vorige clubblad hebben we in deze rubriek een aantal 
publicaties/artikelen verzameld, die daarmee samenhangen en die we 
dit keer in gewone chronologische volgorde (dus van oud naar nieuw) 
plaatsen.

p 3 april 2020, net na het verschijnen van het vorige clubblad, 
publiceerde ed.nl het volgende artikel:

Tivoli in het oranje © FotoMeulenhof

TIVOLI PAKTE DIT SEIZOEN SLECHTS ÉÉN PUNT, MAAR 
TWIJFELT OVER HERKANSING: ‘NOG ZO’N JAAR ZIE IK 
NIET ZITTEN’

Nu de maatregelen rond het coronavirus het onmogelijk maken de 
competities in het amateurvoetbal te voltooien, wordt volgend seizoen 
gestart met dezelfde indelingen als deze voetbaljaargang. Dat betekent 
dat Tivoli een herkansing krijgt in de derde klasse. Als de Eindhovense 
club dat wil tenminste.

Stan Schrijen 03-04-20, 17:06 Laatste update: 17:25
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Bij Tivoli zijn ze er nog niet over uit. De club is in overleg met de KNVB over 
de klassenindeling van volgend jaar. ,,Mochten er genoeg spelers bijkomen 
waardoor we in de derde klasse mee zouden kunnen, dan willen we daar voor 
gaan” zegt bestuurslid Marc van Hout. ,,Probleem is dan wel dat de beoogd 
hoofdtrainer voor volgend seizoen niet de juiste papieren heeft om op dat ni-
veau te trainen en dus dispensatie nodig heeft. Mocht de situatie zo blijven, 
dan overwegen we om naar de vierde klasse af te zakken.”
Het eerste seizoen van Tivoli in de derde klasse sinds 1971 duurde uiteindelijk 
zeventien wedstrijden, waarvan er zestien werden verloren. Eenmaal boekte 
de ploeg van de vertrekkende trainer Marc van Eijk een remise, op 1 decem-
ber 2019, toen op bezoek bij SBC in Son met 3-3 werd gelijkgespeeld. Het 
doelsaldo over zeventien potjes: 14 goals voor en 132 tegen. Na twee kam-
pioenschappen en promoties in successie, waarmee Tivoli onder leiding van 
trainer Hans Bonnema van de vijfde naar de derde klasse steeg, vertrok met 
de oefenmeester de vrijwel voltallige selectie. Daar kwam een vreemdelingen-
legioen met wisselende kwaliteiten voor terug.
Aanvoerder Ralf Walravens (29) maakte een bijzonder seizoen mee. ,,Het 
liefst zou ik zo hoog mogelijk spelen, maar nog zo een jaar zie ik niet echt zit-
ten. Misschien is het voor Tivoli ook niet slecht om in de vierde klasse uit te 
komen.” Gedurende het seizoen werd de personele bezetting steeds nijpender 
voor de Eindhovenaren. ,,Op een gegeven moment hadden we nog maar een 
beperkt groepje van een man of acht over. Iedere zondag moesten er spelers 
meedoen die ook bij het tweede al een hele wedstrijd hadden gespeeld. En 
toen mijn broer Axel zijn achterste kruisband afscheurde, hadden we ook geen 
keeper meer.”
De broers Walravens waren al druk bezig om voor volgend seizoen een nieuw 
elftal op poten te zetten. ,,We hadden al jongens benaderd en er stonden ge-
sprekken op de planning, maar dat is nu ook allemaal stilgevallen.” Ondanks 
de dramatische resultaten bleef de aanvoerder het hele seizoen positiviteit 
uitstralen. Tivoli kreeg na menig grote nederlaag alsnog complimenten voor 
hun houding, inzet en sportiviteit. ,,Daar doe je het als sportman niet voor”, is 
Walravens duidelijk. ,,En iedereen maakt daar iets bijzonders van, maar ik vind 
het vanzelfsprekend om normaal met elkaar om te gaan. De inzet was het pro-
bleem niet, maar als we een tegengoal kregen gingen vaak de kopjes hangen 
en was het binnen de kortste keren 2-0 en 3-0.”
En toch wordt het voetbal gemist door Walravens. Niet die grote nederlagen, 
wel het spelletje en alles wat daarbij komt kijken. ,,Het is echt even wennen, 
al is het duidelijk dat we nu niet kunnen spelen. Ik mis het trainen en na afloop 
in de kantine zitten met z’n allen. In je eentje hardlopen is toch een stuk min-
der leuk.”

F F F
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p amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 6 april 2020 het 
volgende artikel:

FINANCIËLE HULP ORANJESPELERS AAN AMATEURVOETBAL

06 april 2020 14:28 Nieuws

Naast de enorme impact op de volksgezondheid, leidt de huidige 
coronacrisis tevens tot financiële problemen voor vrijwel alle sectoren. 
Dat geldt ook voor de voetbalclubs. De Oranjespelers (Nederlands 
elftal, de Oranje Leeuwinnen en Jong Oranje), hoofdsponsor ING en 
de KNVB zijn zich hiervan bewust en presenteren daarom gezamenlijk 
een financieel steunpakket voor de clubs. De donaties van de Oran-
jespelers en ING richten zich op het amateurvoetbal, de KNVB biedt 
zowel de betaald voetbalclubs als de amateurverenigingen steun. Het 
gaat om een combinatie van donaties, maatregelen en tegemoetkomin-
gen die in totaal een bedrag van 11 miljoen euro vertegenwoordigen.

IMPACT CORONAVIRUS OP VOETBALCLUBS
De coronacrisis heeft impact op het hele maatschappelijke leven en 
daarmee ook op het voetbal. Het is voorlopig niet mogelijk om wedstrij-
den te spelen of te trainen. Door niet te spelen drogen de inkomsten 
van de voetbalclubs snel op terwijl de meeste vaste lasten doorlopen. 
Hiermee dreigen clubs in financieel zwaar weer te komen. Om de finan-
ciële consequenties van de crisis voor clubs enigszins te beperken, is 
het steunpakket van de Oranjespelers, ING en KNVB opgezet.

FINANCIËLE HULP AAN AMATEURVOETBAL
Voor het amateurvoetbal bestaat het financiële pakket uit donaties 
van de Oranjespelers en ING, terwijl de KNVB geld van amateurclubs 
eerder beschikbaar gaat maken en extra geld uit eigen middelen aan 
het pakket toevoegt. Dit versterkt de financiële positie van deze clubs 
waardoor zij uitzicht kunnen houden op een goede herstart van het 
verenigingsleven.
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ORANJE BEGINT IN HET AMATEURVOETBAL
De Oranjespelers hebben aangegeven graag hun steentje te willen 
bijdragen aan een sterk amateurvoetbal, een belangrijk en maatschap-
pelijk relevant netwerk van 3.000 verenigingen met in totaal duizenden 
vrijwilligers en 1,2 miljoen voetballers van jong tot oud. De plek waar ze 
zelf allemaal ooit zijn begonnen.

ING BLIJFT AMATEURVOETBAL STEUNEN
ING is al ruim tien jaar ‘hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal’ en 
ondersteunt behalve de nationale selecties ook al jarenlang meer dan 
500 amateurverenigingen. Door de huidige omstandigheden hebben 
amateurclubs naast de doorlopende kosten te maken met het plotseling 
wegvallen van inkomsten uit bijvoorbeeld kantineverkopen en het weg-
vallen van sponsors, met name uit het MKB dat ook hard wordt getrof-
fen.

ING blijft het Nederlandse voetbal steunen, ook in deze zware tijd voor 
het voetbal en komt haar huidige sponsorverplichtingen aan de ge-
noemde amateurclubs uiteraard na. De bank vindt het belangrijk om 
naast de genoemde 500 amateurverenigingen, alle amateurclubs te 
steunen met de bijdrage aan het financiële steunpakket. Deze donatie 
komt bovenop alle lopende sponsorverplichtingen en het onlangs ge-
presenteerde stimuleringsprogramma voor meiden- en vrouwenvoetbal 
samen met de KNVB.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

F F F

n het ED en op ed.nl werd op 15 april 2020 het volgende artikel 
geplaatst:

RAAD EINDHOVEN WIL CORONA-NOODFONDS
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EINDHOVEN - De Eindhovense gemeenteraad wil dat er een nood-
fonds komt voor clubs, verenigingen en culturele instellingen die 
getroffen worden door de coronacrisis. Het college gaat daar nu 
aan werken.

Hans Vermeeren 14-04-20, 20:39 Laatste update: 09:30 Bron: ED

Er moet een noodfonds komen voor sportverenigingen, clubs, buurt-
huizen en culturele instellingen in Eindhoven die door de coronacrisis 
acuut in financiële problemen zijn gekomen of nog gaan komen. Daar 
dringt de Eindhovense gemeenteraad op aan bij het college van B en 
W. Dat bleek bij het tweede digitale vragenuurtje over de coronacrisis 
van de Eindhovense gemeenteraad, dinsdagmiddag. 

Hard geraakt 
Volgens met name SP, D66 en GroenLinks is zo’n noodfonds dringend 
nodig omdat tal van Eindhovense clubs en verenigingen door de crisis 
hard geraakt worden: de kosten lopen in veel gevallen wel door, maar 
inkomsten zijn meestal geheel weggevallen. ,,Met name in de culturele 
sector zijn de klappen groot en is de onzekerheid navenant”, aldus 
fractievoorzitter Robin Verleisdonk van D66, daarin gesteund door zijn 
collega Saskia Lammer van GroenLinks. De SP vroeg daarnaast met 
name ook aandacht voor de Eindhovense buurthuizen. 

Een lijn trekken
Verschillende wethouders gaven in hun reacties op deze opmerkingen 
aan dat het college aan het studeren is op zo’n noodfonds. ,,Daarbij 
zoeken we wel naar een regeling voor een noodfonds waarin we een 
lijn trekken voor alle verschillende sectoren in de stad die door de crisis 
worden geraakt”, zo zei wethouder Yasin Torunoglu (PvdA). Bovendien 
wil het college overleg met de gemeenteraad over de criteria die gaan 
gelden voor zo’n fonds. De verwachting is, dat dit al binnen een tot 
twee weken het geval zal zijn.  
Wethouder Torunoglu meldde dinsdagmiddag verder dat er de afgelo-
pen weken inmiddels zo’n 4400 zzp’ers in Eindhoven zich gemeld heb-
ben bij het noodloket van de gemeente, met het verzoek om een uitke-
ring. ,,Daarvan zijn er inmiddels 1400 behandeld en toegewezen, en 
400 staan op het punt toegewezen te worden. De anderen verwachten 
we ook al snel te kunnen behandelen.”
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Primeur
Naast het digitale corona-vragenuurtje vond dinsdagavond ook de eer-
ste digitale gemeenteraadsvergadering plaats. Die werd voorgezeten 
door burgemeester John Jorritsma vanuit de gemeenteraadszaal, met 
de zes Eindhovense wethouders en de gemeenteraadsleden thuis 
achter de pc. Daarbij was sprake van een nog een primeur. Nieuw ge-
meenteraadslid Theo Hoppenbrouwers werd voor 50Plus eveneens 
digitaal geïnstalleerd. Hoppenbrouwers is in de fractie van 50Plus de 
opvolger van Wilma Richter, die onlangs uit de raad stapte. 
Vanwege technische problemen reikten de in memoriams die Jorritsma 
uitsprak van de onlangs overleden oud-burgemeester Jos van Keme-
nade, oud-wethouder Peter van den Baar en ondernemer en ereburger 
Theo Hurks niet verder dan de raadszaal.

F F F

p 21 april 2020 was het weer een belangrijk nieuwsmoment met 
het bekend maken van de nieuwe en/of aangepaste maatregelen. Op 
ed.nl werd het volgende artikel geplaatst:

RUTTE: KINDEREN HELFT VAN DE TIJD NAAR BASISSCHOOL, 
GEEN EVENEMENTEN TOT 1 SEPTEMBER

Premier Mark Rutte en RIVM-directeur Jaap van Dissel hebben van-
avond nieuwe maatregelen aangekondigd die gaan gelden in de drie 
weken na 28 april. Uit de persconferentie werd onder meer duidelijk 
dat leerlingen van basisscholen vanaf 11 mei de helft van de tijd naar 
school gaan. Ook werd bekend dat alle evenementen, waaronder ook 
het betaald voetbal, tot 1 september niet doorgaan. 

Tobias den Hartog 21 apr. 2020 Laatste update: 08:19

Middelbare scholen volgen, als het goed gaat op de lagere scholen, in 
juni. Zij moeten zich nu voorbereiden op onderwijs in een ‘anderhalve-
meter-school’. 

Premier Rutte zei bewust veel andere maatregelen niet los te laten. Hij 
begrijpt het ‘ongeduld’ over de coronamaatregelen. ,,Maar ik zeg het 
maar ronduit: we staan voor duivelse dilemma’s’’, aldus de premier. 
,,De spagaat is dat iedere versoepeling van maatregelen risico’s met 
zich meebrengt.”
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Volgens hem kunnen we ‘alleen geleidelijk terug’. De druk op de zorg 
is nog steeds gigantisch hoog, hield hij voor. In de verpleeghuizen is de 
situatie nog steeds ‘zeer zorgwekkend’. ,,Mensen vragen zich af wan-
neer de economie weer van het slot kan. Of wanneer we weer naar 
opa en oma kunnen. Maar als we te snel gaan, komt het virus als een 
tweede golf over ons heen. Dat willen we per se voorkomen. Het vraagt 
zelfbeheersing. Maar dat is beter dan spijt achteraf.’’
Rutte snapt de zorgen over bijvoorbeeld de economie, maar zei: ,,Dit is 
echt de volgorde: eerst de volksgezondheid en dan de rest. We staan 
aan het prille begin van de weg terug. We beginnen met maatregelen 
die het minste risico in zich dragen. Als je iets verruimt, leidt dat ook tot 
meer verkeer en meer mensen op straat. Een bioscoop kan wel zeg-
gen: wij kunnen open, maar de druk op de zorg moet dat wel toestaan. 
Je zou dolgraag willen versoepelen, maar het kan simpelweg niet.’’

Scholen en sport
Het kabinet verlengt daarom het gros van de maatregelen tot 19 mei. 
Op 11 mei mogen wel weer alle basisscholen open, juist omdat dit vol-
gens het Outbreak Management Team niet zal leiden tot een verdere 
‘belasting’ op de zorg. Klassen gaan dan steeds voor de helft gevuld 
zijn, dus kinderen gaan om de dag naar school. Leerkrachten worden 
getest op het virus. De zomervakantie blijft op dezelfde datums staan. 
Ook worden de regels om te sporten voor kinderen en jongeren 
versoepeld.

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, mogen weer enig bezoek 
gaan ontvangen. Het RIVM schrijft nu nog voor om niet bij 70-plussers 
langs te gaan. Straks mogen zij toch bezoek krijgen, mits dat van een 
of twee vaste familieleden of vrienden is. Premier Mark Rutte zei wel 
dat bijvoorbeeld knuffelen met kleinkinderen wordt afgeraden.

Andere maatregelen, zoals de sluiting van cafés en restaurants, wor-
den juist verlengd tot en met dinsdag 19 mei. Ook veel bedrijven blijven 
dicht, omdat het advies om zoveel mogelijk thuis te werken niet wordt 
opgeheven.

Evenementen waar een vergunning voor nodig is, zoals festivals en 
braderieën, kunnen de hele zomer niet worden gehouden.

Voor meer versoepelingen vindt het OMT het nog te vroeg. Het risico 
dat de epidemie weer oplaait, is nog te groot.
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EEN OVERZICHT VAN DE VERNIEUWDE MAATREGELEN:

Scholen:
Basisscholen kunnen vanaf 11 mei weer open. Net als kinderopvang, 
de bso en het speciaal onderwijs. Scholen moeten zelf plannen maken 
over hoe dat kan. Als dat goed gaat, kan het voortgezet onderwijs een 
maand later volgen.
Ouders en kinderen moeten het openbaar vervoer op weg naar scholen 
waar het kan mijden.

Sporten:
Kinderen tot 12 jaar mogen buiten sporten in groepjes. Kinderen tussen 
12 en 18 jaar alleen met 1,5 meter afstand. Voor volwassenen blijven 
de huidige regels van kracht.

Ouderen:
In verzorgingstehuizen blijft bezoek verboden. Thuiswonende 
70-plussers mogen één of twee vaste bezoekers ontvangen.

Werk:
Van alle contactberoepen mogen alleen tandartsen en mond-
hygiënisten aan het werk.
Tot zeker 19 mei blijft de horeca gesloten, net als pretparken, musea en 
dierentuinen.
Ook het advies zoveel mogelijk thuis te blijven én te werken, blijft tot 19 
mei van kracht. 

Evenementen:
Blijven verboden tot 1 september, dus geen festivals of voetbal met 
publiek.

F F F

p de website van het Algemeen Dagblad (ad.nl) werd eveneens 
op 21 april 2020 het volgende artikel gepubliceerd:
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KNVB: EERSTE LICHTPUNTJE VOOR HET AMATEURVOETBAL

Het eerste lichtpuntje voor het amateurvoetbal in Nederland. Zo om-
schrijft de KNVB de vanavond door premier Mark Rutte aangekondigde 
stappen om de coronapandemie de baas te worden. Vanaf 29 april is 
het voor de jeugd weer toegestaan om georganiseerd en gecontroleerd 
te gaan sporten.

Sportredactie 21-04-20, 21:05 Laatste update: 21:08

Kinderen onder de twaalf jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) mogen van 
de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter af-
stand hoeven aan te houden. Voor jeugd van twaalf tot en met achttien 
jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) is dit ook toegestaan, mits zij wél op 
1,5 meter afstand van elkaar blijven.

,,Sport heeft een positieve invloed op de gezondheid van de jeugd en 
veel kinderen hebben de afgelopen weken te veel stil moeten zitten”, 
oordeelt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB. ,,Daar-
naast kunnen ze ook weer naar het spelplezier en de omgang met hun 
voetbalvriendjes en -vriendinnetjes uitkijken. We zijn daarom blij voor 
hen dat we kunnen gaan toewerken naar de heropening van de poor-
ten van de verenigingen.”

De clubs kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor 
de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. 
Binnen de KNVB is een werkgroep bestaande uit verschillende disci-
plines al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Competities starten 
echter niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voor-
lopig nog dicht.

,,Momenteel zijn we in overleg met de overheid over maatregelen om 
het voetbal ‘coronaproof’ te maken”, zegt Van der Zee. “Het plan is dat 
het amateurvoetbal voorzichtig en gefaseerd weer op gang komt, waar-
bij we dus beginnen met de jeugd. Net als in het onderwijs. Gezond-
heid en veiligheid zijn en blijven altijd het uitgangspunt.”
Van der Zee: ,,Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor de 
jeugd, is afhankelijk van de betreffende gemeente en de club. Deze 
week heeft de KNVB contact met de VSG (Vereniging Sport en 
Gemeenten) en worden de verenigingen nader geïnformeerd.”

F F F
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n het papieren ED van 22 april 2020 verscheen een leuk corona 
gerelateerd artikel over taal. Onderstaand een scan daarvan: 

F F F
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n het papieren ED en op ed.nl werd op 25 april 2020 het vol-
gende artikel over de definitieve afwerking van de ere- en eerste divisie 
gepubliceerd: 

EXPLOSIEVE D-DAY LEIDT TOT WOEDE BIJ VRIJWEL ALLE 
CLUBS

KNVB NEEMT BESLUIT Historisch en krankzinnig, zo verliep de 
middag waarop het Nederlandse voetbalseizoen werd afgeslo-
ten. Vijf clubs gaan Europa in, met Ajax als nummer 1. De KNVB 
‘redde’ RKC en ADO, tot woede van vooral Cambuur en De Graaf-
schap.

Door Maarten Wijffels

16 tegen 9. Plus 9 onthoudingen. Noem deze stemverhouding over een 
jaar of tien en iedere voetbalvolger zal nog steeds weten waar het op 
slaat. Het zijn getallen die vanaf nu horen bij de historische afronding 
van dit voetbalseizoen in de ere- en eerste divisie.

De KNVB greep deze stemverhouding gisteren aan om voor opluchting 
en blijdschap te zorgen in Den Haag en Waalwijk en voor rabiate woe-
de in Leeuwarden en Doetinchem. Er stemden 16 clubs vóór degrada-
tie van ADO en RKC uit de eredivisie en vóór promotie van De Graaf-
schap en Cambuur. Maar dat is op een totaal van 34 stemgerechtigde 
clubs geen meerderheid, redeneerde de KNVB, die dus besloot er niet 
in mee te gaan.

De beslissing was amper bekend of het land ontplofte. Op allerlei 
podia vonden mensen er wat van. Sybrand Buma, de burgemeester 
van Leeuwarden, postte razendsnel een video op Youtube. ,,Voor ons 
Leeuwarders, Cambuur gewoon kampioen’’, sprak hij onomwonden. 
Henk de Jong, de trainer van de afgetekende koploper van de Keuken 
Kampioen Divisie (11 punten voorsprong) ging vol op het orgel in zijn 
reactie aan de media en bij De Graafschap donderde het al even hevig.

Dagenlange worsteling bij KNVB
De KNVB worstelde dagenlang met de aanpak van deze D-day. Sinds 
premier Rutte dinsdag de stekker uit de competities trok, had de bond 
twee dossiers op zijn bordje. Hoe verdeel je de tickets voor de 
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Europese toernooien? Wat te doen met promotie/degradatie onderin? 
In het eerste dossier bepaalde de UEFA al direct de koers door met 
een richtlijn te komen. Maar in het andere dossier had de bond de vrije 
hand.

In feite heeft de KNVB op promotie/degradatie nu dezelfde aanpak toe-
gepast als eerder bij het amateurvoetbal gebeurde. Met wel het verschil 
dat er op profniveau eerst nog een enquête tegenaan is gegooid. ‘Een 
peiling puur voor de bühne, enkel bedoeld om straks juridisch sterker te 
staan bij rechtszaken’, zeiden gisteravond meerdere clubs.

Besluit voorleggen
Ook vraagt men zich af: had de KNVB niet beter al een voorgenomen 
besluit kunnen voorleggen? ,,We hebben juist bewust niet gekozen 
voor beïnvloeding vooraf in de vraagstelling’’, counterde KNVB-direc-
teur Eric Gudde vanavond desgevraagd. ,,16 stemmen voor promotie/
degradatie is geen meerderheid. Negen onthoudingen? Ja, klopt, die 
kun je beide kanten op uitleggen. Ik vind het ook een heel pijnlijke be-
slissing voor Cambuur en De Graafschap en voor FC Utrecht bovenin. 
Maar wij moeten als bestuur betaald voetbal uiteindelijk knopen door-
hakken en dit is ons besluit.’’

Niet alleen irritatie, ook het ongemak van clubs bij de gekozen proce-
dure liet zich voelen. Cees Roozemond, de voorzitter van Heerenveen, 
omschreef het tegenover Omrop Fryslân al voor de videovergadering 
zo. ,,Ik had verwacht dat de KNVB zelf al een besluit zou nemen. We 
gaan nu vergaderen over de promotie van Cambuur. Ik ga er wel van 
uit dat de stemming anoniem is, want anders heb ik hier straks duizend 
Cambuur-supporters voor het stadion staan.’’

FC Utrecht en AZ hadden juist ook voor de beslissing over de Euro-
pese tickets een peiling gewild. Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren 
denkt aan de stap naar de rechter, meldde hij al.

Voor Utrecht is er zelfs sprake van dubbel pech. Geen bekerfinale met 
kans op Europa en ook geen ticket via de competitie, hoewel het daarin 
één wedstrijd minder speelde dan nummer 5 Willem II en drie punten 
achterstand had bij een beter doelsaldo.
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Onzekerheid over Europees voetbal
Voor Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II die Europa in gaan, is nog 
onzeker wanneer de eerste Champions League- en Europaleagueduels 
zijn. Vooralsnog heeft de UEFA de voorrondeduels van beide toernooi-
en in augustus geprogrammeerd. Curieus genoeg wordt het huidige 
CL- en EL-seizoen óók in die maand uitgespeeld.

Benieuwd of het er echt van gaat komen. En ook interessant: waar 
gaan Nederlandse clubs in augustus officiële wedstrijden spelen? Er is 
immers een stop op betaald voetbal tot 1 september. Tussen de bedrij-
ven door zat KNVB-baas Gudde deze week óók nog in overleg met mi-
nister Martin van Rijn. Om alvast op deze situatie te wijzen. Ooit week 
Ajax in de jaren 90 voor drie Europacupduels uit naar Duitsland, omdat 
het door een straf verplicht op 300 kilometer van Amsterdam ‘thuis’ 
moest spelen. Onder meer tegen Rot-Weiss Erfurt in Düsseldorf. Wie 
weet wordt het straks weer voetballen in Duitsland?

Maar dat is voor later. Eerst is er de nasleep van deze historische D-
day. De woede bij De Graafschap, Cambuur en Utrecht, krijgt die een 
vervolg bij de rechter? Of dooft die toch als een nachtkaars uit?

F F F
“

indelijk mogen ze weer een balletje trappen”.  Op 30 april 2020 
stond op de voorpagina van het ED de volgende gerelateerde foto:

H H H
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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, we-
ten we niet. Wel weten we, dat humor wel degelijk kan helpen bij het 
relativeren en draaglijk maken van de ellende, die ons nu overspoelt. 
Daarom besluiten we deze rubriek met een selectie van Coronagein en 
-ongein, die wij en jullie veelal via Whatsapp toegestuurd kregen.

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 inte-
ressant vinden.

Column week 17 (23 april):

‘De honger naar de bal is niet te doen zo groot’, schrijft Johan van 
Boven op 16 april in een tweet. Hij liet een drone vliegen boven de 
verlaten voetbalvelden van VV Dordrecht en filmde de ontzielde 
diepte. Het gedicht dat hij erbij schreef, werd een gesproken ode 
aan het voetbal. Het is alsof je de jonge Jules Deelder hoort. Zelf-
de ritme, zelfde hamerende stijl, zelfde tongval. De eerste regels 
gaan als volgt:

‘Geen voetbaltas bovenop het stuur. Geen opstelling om naar te gis-
sen. Geen extra mannetje in de muur. Geen kans om niet te missen. 
Geen gekras van ijzeren noppen. Geen gefoeter langs de lijn. Geen 
duizeling na het koppen. Geen gekerm van de pijn. Geen tos rond de 
middenstip. Geen spits die draait en kapt…’

Absoluut. Het is een lichtpuntje. De persconferentie van dinsdag. Het 
nieuws dat het amateurvoetbal voorzichtig op gang wordt gebracht en 
de jeugd onder deskundige begeleiding vanaf 29 april weer mag voet-
ballen. Toch zal het de meesten niet weerhouden om mij de vraag te 
stellen, die na de uitbraak van Covid-19 bijna dagelijks klinkt: ‘Gebeurt 
er nog wat bij de amateurs, of ligt het verenigingsleven helemaal stil?’ 
Anders dan gedacht, barst het bij de verenigingen van de bedrijvigheid 
en nieuwe initiatieven. 
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Er is door de coronacrisis een solidariteit bij clubs op gang gekomen, 
die de lokale gemeenschap als nooit tevoren lijkt te verenigen. Het 
speelt zich alleen af op andere plekken dan de sportaccommodaties.

Zo las ik in het dagblad De Stentor het verhaal over voetbalclub Over-
wetering. Een vereniging uit het Overijsselse Olst, die om de onderlinge 
verbondenheid aan te halen het initiatief nam voor de ontwikkeling van 
een speciaal coronashirt. “Ik kreeg kippenvel van al die gezinnen die 
thuis moesten zitten,” zegt initiatiefnemer Ferdi van Breukelen tegen 
de krant. “Als clubleden zijn we nu al meer dan een maand niet samen 
geweest. We zochten iets wat ons bij elkaar kon brengen”.

Andere clubs, zoals AZC Zutphen, schonken hun kantinevoorraad aan 
de voedselbank. In Wolfheze hielpen voetballers van Wodanseck de 
supermarkt bevoorraden en doen tot op de dag van vandaag bood-
schappen voor de ouderen in de buurt. Weer andere verenigingen heb-
ben zorgmedewerkers een hart onder de riem gestoken met dankfilm-
pjes (Warnsveldse Boys) of hulpacties opgezet voor sponsors in nood 
(OJC Rosmalen en SC Susteren). Ook wordt er door verenigingen 
werk gemaakt van alternatieve voetbaltrainingen voor de jeugd. Van 
het Amsterdamse vv HBOK (Het Begon op Klompen), DVOV Arnhem 
(Door Vrienden Opgericht Velp) en Excelsior ’31 uit Rijssen, zag ik di-
verse online challenges voorbijkomen, waaronder het zo lang mogelijk 
hooghouden van een wc-rol.

Creativiteit en solidariteit die we de komende maanden goed kunnen 
gebruiken in het amateurvoetbal. Niet dat ik er een hard hoofd in heb, 
maar ik vraag me echt af, wanneer we weer ‘normaal’ kunnen leven en 
voetballen. Premier Rutte beklemtoonde in de persconferentie afgelo-
pen dinsdag, dat we pas aan het prille begin staan van de weg terug: 
“We willen dolgraag verder versoepelen, maar het kan simpelweg niet. 
De coronacrisis is een van de grootste en meest ingrijpende periodes 
die Nederlanders ooit zullen meemaken.”

Bij de KNVB houden we er daarom rekening mee, dat we voor een lan-
gere periode op een andere manier zullen moeten leren voetballen en 
trainen. Wat dat precies inhoudt en hoe lang dat gaat duren, geen idee. 
Maar reken er alvast op, dat anderhalve meter (voorlopig) de norm zal 
zijn. Dat besef alleen al, valt nauwelijks te bevatten. Want hoe beoefen 
je een contactsport waar het verboden is elkaar aan te raken en een 
schouderduw een doodzonde kan zijn? 
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Mag je dan wel een sliding maken? De bal oppakken? Een kleedkamer 
gebruiken, of de derde helft ingaan? Is er zelfs sprake van een nieuw 
voetbaltijdperk: één voor en na corona?

Of zal het zo’n vaart niet lopen?

Wie het weet, mag zijn vinger opsteken. Vooralsnog hebben we col-
lectief voetbalheimwee. Door niemand anders zo mooi verwoord, als 
Johan van Boven. Want de honger naar de bal is niet te doen zo groot.

Wees voorzichtig en blijf gezond.

H H H

WHATSAPP GEIN

n deze jaargang zijn we bij wijze van proef met deze nieuwe 
geinrubriek gestart. En omdat wij het zelf nog steeds erg leuk vinden, 
zouden we er gewoon mee verder. Maar, omdat wij in onze speciale 
“Corona”-rubriek eerder in dit clubblad al 1 pagina besteed hebben aan 
“Corona”-gerelateerde Whatsapp gein en ongein, beperken we ons hier 
tot slechts enkele plaatjes.

H H H
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TIVOLI GESPOT – QUIZ

a, eindelijk is het gelukt om het vorige clubblad naar de leden te 
versturen. Toch hebben we besloten om de uitslag van de vorige quiz 
nog steeds niet bekend te maken en de vragen van die vorige quiz hier 
weer te herhalen. Hier zijn dus weer dezelfde Tivoli-gerelateerde foto’s 
en bijbehorende vragen. Onderstaand zie je enkele leuke foto’s.

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

Hoe heet dit gebouw?
In welk land en welke stad staat dit gebouw?
In welk jaar werd dit geopend?

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).

In het volgende clubblad komen we dan met de uitslag en weer een 
nieuwe “Tivoli gespot”-quiz.

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



41

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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- er weer getraind mag worden
- jeugdspelers onder diverse voorwaarden weer de wei in mogen
- dit voor een zekere lastenvermindering zorgt in onze maatschappij
- wij zo als club ook ons steentje bij kunnen dragen
- de jeugd van ons clubje sowieso ook versterkt gaat worden
- er een behoorlijke aanwas, met name in de JO11 te noteren is
- ook voor ons vaandelteam wel het een en ander te vermelden valt
- we een nieuwe hoofdtrainer hebben
- deze uit eigen gelederen komt
- huidig tweede elftalspeler Joeri Berende namelijk die taak gaat ver-

vullen
- dit zijn eerste job als hoofdtrainer van een voetbalclub zal zijn
- hij echter wel veel ervaring met (jeugd)elftallen heeft
- wij Joeri uiteraard veel succes toewensen
- een technische commissie hem zal ondersteunen en beoordelen
- er nu dan ook volop naar nieuwe spelers wordt gezocht
- iedereen kan helpen door kandidaten aan te dragen
- dit clubblad uiteraard bijna geheel in het teken staat van die verve-

lende coronacrisis
- ook wij daar natuurlijk niet aan ontkomen
- wij iedereen vooral veel gezondheid wensen in deze tijden

H H H








