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REDACTIONEEL
Na een korte zo-
merpauze zijn we 
inmiddels weer ge-
start aan een nieuw 
clubbladseizoen. Wij 
als redactie zijn er 
trots op dat we dit 
seizoen gezamenlijk 
de mijlpaal van 80 
jaar onafgebroken 
een redactie vormen. 
80 jaar redactie en 

90 jaar bestaan als voetbalclub, dat doen 
we toch maar mooi met zijn allen. Beide 
geen officiële jubilea maar wel reden ge-
noeg om trots te zijn.
Dan nu de start van het seizoen en de 
hele rompslomp rondom de geldende 
Covid-19 regels. We mogen met z’n allen 
best veel zolang we ons aan een paar 
regels houden. De anderhalve meter af-
stand blijft van toepassing voor iedereen 
die niet actief aan het voetballen is, dat is 
de regel die toch wel de boventoon blijft 
voeren. Verder zijn er ook looproutes en 
mogen we niet in te groten getale tegelijk 
in de kleedlokalen zijn. Dan het spelletje 
zelf, de bal rolt namelijk weer, de eerste 
oefenpotjes en bekerwedstrijden zijn ge-
speeld. Ons vaandelteam heeft zowaar 
voor het eerst in een jaar gewonnen maar 
staat ook weer met beide benen op de 
grond na een afstraffing door onze bu-
ren. Onze jeugdafdeling floreert ondanks 
een kleine aderlating, gelukkig wordt er 
keihard gewerkt aan een invulling waarbij 
alle spelertjes kunnen spelen met plezier 
en succes.
Laten we er als club met z’n allen een 
mooi jubileumjaar van gaan maken!
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IN MEMORIAM - FRANS MINK

Ons bereikte het droevige bericht dat op 28 juli jl. ons zeer 
gewaardeerde lid

Frans Mink

op 73-jarige leeftijd is overleden. 

Frans was onafgebroken lid van onze club sinds 1992,
28 jaar lang dus. Voor die tijd was hij al eens eerder lid en heeft 

vanaf het seizoen1974-1975 zo’n 3 seizoenen bij
ons in de selectie van trainer Henk Nihot gevoetbald.

Hij stond toen bekend als een hardwerkende middenvelder en
in die tijd was hij ook o.a. als kaderlid actief bij de 

pupillenafdeling van Lauw vd Brand. In het seizoen 1977-1978 
verkaste hij naar Nieuw Woensel en in het begin van dat
seizoen sloeg in oktober het noodlot toe, toen hij in een

wedstrijd van het 1e tegen ’t Groenewoud zo ernstig geblesseerd 
raakte, dat hij een dwarslaesie opliep en zijn hele verdere leven 

gehandicapt zou zijn. Toen hij het ziekenhuis mocht verlaten, 
kwam hij al gauw terug bij Tivoli, maar is na verloop van tijd

weer weg gegaan. In 1992 kwam hij weer terug en is vanaf toen 
tot en met zeker 2006 begeleider en (technisch) adviseur van 

het 1e en lid van de selectie-/senioren- en technische commissie 
geweest. In het 2e decennium van deze eeuw werden de 

traditionele mix-toernooien, die aan het eind van het seizoen 
werden gehouden, enkele keren naar hem vernoemd.
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We besluiten met het overlijdensbericht, zoals dat door onze 
erevoorzitter Dre Rennenberg is geschreven en

als zodanig op onze website staat.

“Tivoli verliest met het heengaan van Frans een Tivoliaan
die met hart en ziel, een mensenleven lang aan

de club verbonden is geweest.
Frans was op onze velden een graag geziene gast,
een mens die bij velen respect afdwong omdat hij,

zo hard getroffen door het noodlot, optimistisch bleef en
vaak anderen moed insprak, terwijl hij zelf dagelijks
nog steeds met dat noodlot geconfronteerd werd.

Toen hij in de fleur van zijn leven tijdens een wedstrijd zo 
ongelukkig ten val kwam, veranderde zijn leven, maar ook dat 
van zijn gezin, in een klap. Een dwarslaesie veranderde een 
sportman in hart en nieren in iemand die levenslang gebukt 

moest gaan onder een handicap. Dat hij samen met zijn
vrouw Annie en kinderen bijna een mensenleven lang,

ook als het wat minder goed met hem ging, daar zo goed
mee om wist te gaan, toont karakter waarvan wij alleen

maar met eerbied kennis hebben mogen nemen.
Tivoli verliest met het heengaan van Frans

een clubman in hart en nieren.
 

Frans, het was fijn om je gekend te hebben.”

Wij wensen zijn vrouw Annie, zijn zoon Marco, zijn dochter 
Miriam en verdere familie alle mogelijke sterkte toe bij het 

verwerken van dit verlies.
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FRANS MINK SPECIAL - Foto’s

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Algemene Ledenvergadering
Onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 
woensdag 14 oktober en begint om 20:00 uur, dus noteer deze datum 
alvast in jullie agenda. Op deze avond zijn er geen trainingen mogelijk.
Het bestuur is nog in overleg hoe we dit het beste kunnen vormgeven, 
gelet op de momenteel geldende maatregelen. Zodra hier duidelijkheid 
over is, zal dit via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd.

Corona-nieuws
Zoals we allemaal weten, mag er weer volop gevoetbald worden, onder 
bepaalde strikte regels.
Zo dient men onder andere overal, buiten het veld, anderhalve me-
ter afstand te houden, tenzij zij met een gezelschap zijn uit hetzelfde 
huishouden. Ook geldt een maximumaantal van acht personen per 
kleedkamer en ga zo maar door. Omdat de richtlijnen voortdurend aan 
veranderingen onder hevig zijn, verzoeken wij jullie om de site van het 
RIVM en de NOC*NSF in de gaten te houden. Wij snappen dat dit van 
jullie allemaal de nodige discipline vergt en ongemak veroorzaakt, maar 
zolang iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen wij wel “gewoon” 
open blijven als club en worden boetes en dergelijke voorkomen.

Parkeerongemak
Zoals verwacht heeft de komst van RPC geleid tot de nodige parkeer-
problemen, dit is in de beginfase uitvoerig besproken en de gemeente 
heeft destijds al beloofd met verschillende oplossingen te komen. Zo 
zijn naast onze gebruikelijke parkeerplaats ook de parkeerplaats van 
het St. Joriscollege en de begraafplaats voor RPC en Tivoli ter beschik-
king gesteld. Bewegwijzering hiervoor volgt spoedig.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand september

 1 Bram Tausch senioren
 2 Hendrie Stegemann senioren
  Kylie Vroomen dames
 4 Jovi de Goey senioren
  Axel Walravens senioren
 5 Marc van Hout wedstrijdsecretaris/secretaris HB/
   medewerker kantine/webryder/
   correspondent clubblad
 7 Piet de Bont verenigingslid
 6 Marcel Dieks verenigingslid
  Paul Janssen verenigingslid
  René Hoeijmans verenigingslid
 9 Dre Rennenberg erevoorzitter
 10 Guillaume Stubbs senioren
 12 Niek Overbeek jeugd
 14 Pim Woertman jeugd
 15 Thuur Mollet veteranen
 17 Henk Rennenberg administratie & facturatie/
   lid sponsorcommissie
  Henri Vaessen verenigingslid
 18 John Mathijssen veteranen
  Ronald Rennenberg verenigingslid
 19 Michael Cadenas Rojo senioren
 21 Pepijn Meijer jeugd
 22 Steven Sanders verenigingslid
 24 Aiden Huang jeugd
 25 Nicky Gielen senioren
  Arkadiusz Krzeminski senioren
 26 Robbie Nies senioren
 28 Fethullah Dilek senioren
  Thom van de Gevel senioren
  Quint van Kasteren senioren
  Jayden Wolfenbuttel jeugd
 29 Rob Vincken lid van verdienste

H H H
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LEDENMUTATIES

Bedankt    Naar:
Gielen, Nicky    Brabantia
Cibli, Mertcan    Tongelre 
Hilali, Walid    De Valk
Bazzi, Badr    De Valk
Elyahyaoui, Moussa   SV Unitas ‘59
Sahin, Deniz    Tongelre
Kukhianidze, Diana   Geldrop
Dekkers, Xavier    FC Eindhoven AV
Pasmans, Jayden   RKSV Nuenen

Nieuw     Van:
Kloes, Ed    Gestel  
Verschuijten, Joep   Nieuw Woensel
Cengiz, Furkan    Tongelre
Hartogs, Finny    Gestel
Bakhshi, Sharif    SV Unitas ‘59
Kakuzai, Sadam   HSE
Petza, Przemyslaw   Maarheeze
Gijbels, Mike    Woenselse Boys
Prusik, Damian    Rood Wit ‘62
Agbor, Elvis Egbe   Sportclub Leeuwen
Egbe, Michael    Brabantia
Rooij, Fabrizio van   De Valk
Geraerts, Michael   Nieuw Woensel
Krzeminski, Arkadiusz   Maarheeze
Andriansyah, Aldrin   Nieuw Woensel
Malyar, Aryan    WODAN
Abdourahmane, Souleyman  WODAN
Barkhordar, Timur   Brabantia
Yasseen, Yusef    WODAN
Huang, Laythan    SV Unitas ‘59
Huang, Aiden    SV Unitas ‘59
Azhimi, Amin    WODAN
Azmani, Sami    WODAN
Derias, Luka    WODAN
Abebe, Abel    WODAN
Barkhordar, Amir   Brabantia
Guntekin, Rezan   WODAN
Otten, Julio Cesar   WODAN
Krasinski, Alan    WODAN
Mohammed, Milan   WODAN
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HET 1E

FOTOSHOOT
(van John Hanraths)

Op zondag 9 augustus was er een fotoshoot van ons vaandelteam.
Met dank aan de sponsors (Isobouw Schellekens, Café bar ‘t Lempke, 
Adimec, Bart van den Broek Schilderwerken, Webs (marketing en 
sales) en Berende Inbraakbeveiliging) van het 1e elftal presenteren wij 
graag Tivoli 1..
Ook bedanken wij Sport2000 Brabant Sports voor de perfecte service 
omtrent de levering van onze kleding en natuurlijk ook fotograaf Leslie 
Toth.

Onderstaand plaatsen wij de geselecteerde elftalfoto.

OEFENWEDSTRIJDEN

Het 1e heeft inmiddels ook een aantal oefenwedstrijden gespeeld met 
wisselend resultaat. Opvallend is, dat de wedstrijd uit bij Sterksel op 11 
augustus voor het eerst in heel lange tijd een zege opleverde.

Uitslagen oefenwedstrijden tot nu toe:
Sterksel - Tivoli   2-3 11 augustus
Tivoli – SBC    2-3 16 augustus
Tivoli – SV De Braak   3-3 22 augustus
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Bij die laatste oefenwedstrijd heeft onze nieuwe hoffotograaf Leslie 
Toth weer een fotorapportage gemaakt, waarvan jullie onderstaand een 
selectie aantreffen.
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BEKER

Op 30 augustus stond de 1e bekerwedstrijd op het programma. En ja, 
de KNVB had bedacht, dat dit een uitwedstrijd tegen onze nieuwe bu-
ren van RPC zou zijn. Nadat al enige tijd geleden de eerste derby tus-
sen jeugdelftallen op de Heihoef was gespeeld, stond nu dus de eerste 
officiële Stratumse Heihoef-derby voor senioren op het programma. 
Van die bekerwedstrijd doen wij onderstaand verslag middels een pu-
blicatie op amateurvoetbaleindhoven.nl.

EERSTE OFFICIÉLE STRATUMSE HEIHOEF-DERBY (senioren)

RPC MAATJE TE GROOT IN BURENSTRIJD.
30 augustus 2020 20:58 Nieuws

RPC – Tivoli: 11-2
De eerste officiële wedstrijd in het nieuwe seizoen was een onderonsje 
tussen de beide buurverenigingen op sportpark De Heihoef.

De supporters van Tivoli zorgden met oranje fakkels voor een heuse 
sfeeractie voor de wedstrijd, maar toen de oranje rook eenmaal was 
opgetrokken, scoorde RPC via Luc van den Hoff al vrij snel de 1-0. 
Daarna liep de score snel op. Patrick Philipart, Emiel van der Steen en 
op slag van rust Rick Wijnen, zorgden voor een ruime 4-0 ruststand.

Na rust was de tussenstand al na vijf minuten vergroot naar 6-0 door 
doelpunten van Rik Strijbosch en Rick Wijnen (de laatste uit een straf-
schop). Daarna nam RPC wat gas terug en Tivoli maakte daar opti-
maal gebruik van. De oranjezwarten brachten de stand terug naar 6-2.  
Daarna was het RPC wat in het laatste half uur van de wedstrijd weer 
het heft in handen nam.
Door treffers van wederom Luc van den Hoff, Rik Strijbosch, Rick Wij-
nen (zijn 3e) en 2 treffers van Bram Roosendaal liep de thuisploeg uit 
naar een 11–2 eindstand.

Restant bekerprogramma
06 september 2020  Tivoli – Vlijmense Boys
13 september 2020  DVS – Tivoli
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Programma competitie
20 september 2020   Tivoli - Avesteyn
27 september 2020   Boskant - Tivoli
04 oktober 2020   Mariahout- Tivoli
11 oktober 2020   Tivoli - EMK
18 oktober 2020   RKGSV - Tivoli
25 oktober 2020   Tivoli - Pusphaira
01 november 2020   WEC - Tivoli
08 november 2020   Tivoli - ELI
22 november 2020   Woenselse Boys - Tivoli
29 november 2020   Tivoli - VOW
06 december 2020   DOSL - Tivoli
13 december 2020   Tivoli - Acht

Winterstop

17 januari 2021   DVS - Tivoli
24 januari 2021   Tivoli - RKGSV
31 januari 2021   EMK – Tivoli
07 februari 2021   Avesteyn - Tivoli
28 februari 2021   Tivoli - WEC
07 maart 2021    ELI - Tivoli
14 maart 2021    Tivoli – Woenselse Boys
21 maart 2021    Tivoli - DOSL
28 maart 2021    VOW - Tivoli
11 april 2021    Tivoli - DVS
18 april 2021    Pusphaira - Tivoli
25 april 2021    Tivoli - Mariahout
09 mei 2021     Acht - Tivoli
16 mei 2021    Tivoli - Boskant

H H H
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TRAINER IN HET NIEUWS

Op 25 augustus verscheen er op amateurvoetbaleindhoven.nl in de 
rubriek “Trainer in het nieuws” een artikel met onze nieuwe trainer Joeri 
Berende in de hoofdrol. Onderstaand delen we dat met jullie.

KENNIS MAKEN MET: JOERI BERENDE,

NIEUWE HOOFDTRAINER SV TIVOLI

25 augustus 2020 0:03 Trainer i/h nieuws

Bij SV Tivoli staat in het nieuwe seizoen een nieuwe trainer voor de 
groep. De 24-jarige Joeri Berende is door de club aangesteld als hoofd-
trainer. Voor de jonge trainer wordt het na zijn ervaringen bij RPC, DBS 
en RKVVO als jeugdtrainer zijn eerste klus als hoofdtrainer bij een 
seniorenselectie. Met het aanstellen van de jongste hoofdtrainer uit de 
geschiedenis gaat SV Tivoli ambitieus richting haar 90-jarig bestaan in 
2021.
Joeri Berende is voor meeste onder ons een onbekende in de regio en 
met de onderstaande tien vragen willen we de jonge trainer uit Eindho-
ven nader aan u voorstellen.

Stel je even nader voor aan het amateurvoetbaleindhoven publiek:

Joeri Berende, 24 jaar en
woonachtig in Eindhoven.

Wat doe je in het dagelijks leven:
In het dagelijks leven begeleid ik jon-
geren binnen een gesloten inrichting. 
Ik heb eerst een opleiding sport & 
bewegen gedaan en ik ben daarna 
actief geweest in de fitness branche. 
Vervolgens heb ik de keuze gemaakt 
om verder te gaan studeren en nu 
volg ik een HBO-opleiding ‘Pedago-
giek’.
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Ben je zelf ook actief geweest als voetballer:
Ja, ik ben op 4-jarige leeftijd begonnen met voetballen bij RPC, waar ik 
tot mijn 18e jaar heb gevoetbald. Vervolgens heb ik de overstap naar 
SV Tivoli gemaakt om daar, samen met mijn vrienden, in een lager elf-
tal te spelen. Hier heb ik tot het afgelopen seizoen gevoetbald. Ik heb 
ook een aantal keren meegespeeld met de selectie, maar mijn voor-
keur ging uit om samen met mijn vrienden te voetballen.

Hoe ben je in het trainersvak terecht gekomen:
Tijdens mijn opleiding sport & bewegen heb ik mijn TC3 diploma be-
haald. Al snel merkte ik dat ik het trainersvak meer ambiëerde dan het 
voetballen zelf. Na enkele jaren bij verschillende jeugdelftallen voor de 
groep te hebben gestaan, kwam de kans voorbij om het eerste elftal 
van Tivoli te gaan trainen en coachen. Deze kans heb ik met beide 
handen aangegrepen.

Waarom heeft SV Tivoli voor de jonge Joeri Berende gekozen:
Het is geen geheim dat het eerste elftal van SV Tivoli vorig seizoen een 
lastig jaar heeft gekend. Ondanks dat er in mijn ogen een goede trainer 
voor de groep stond, heeft Tivoli het erg zwaar gehad in de 3e klasse. 
Toen duidelijk werd dat er een nieuwe trainer werd gezocht voor aan-
komend seizoen, heb ik mijn interesse getoond. Na enkele gesprekken 
heeft Tivoli -met toezegging van de technische commissie- en  mede 
door mijn hechte band met de club, voor mij gekozen.

Hoe ga je de spelersgroep benaderen als trainer, gezien de meeste 
spelers ouder zijn:
Ondanks dat oudere trainers ‘naar alle waarschijnlijkheid’ meer ervaring 
hebben, ben ik van mening dat het trainerschap niet aan leeftijd is ge-
bonden. Als trainer probeer ik altijd dicht bij mezelf te blijven, eerlijk te 
zijn en te doen wat ik zeg. Ook in mijn eerste jaar als hoofdtrainer zal ik 
dit proberen te doen.

Ben je ook direct betrokken geweest voor de keuze om vrijwillig te 
degraderen naar de 4e klasse:
Het bestuur heeft mij betrokken bij deze keuze. Op een enkeling na 
hebben we een totaal nieuwe selectie. Hierdoor hebben we besloten 
om vrijwillig te degraderen naar de 4e klasse. Gezien de resultaten van 
het afgelopen seizoen én de nieuwe samenstelling, lijkt het ons, als SV 
Tivoli zijnde, het verstandigste om in de 4e klasse uit te komen.
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Ben je tevreden met de samengestelde selectie:
Toen ik werd aangesteld als trainer ben ik begonnen met het samen-
stellen van mijn staf. De samenwerking met hen ervaar ik als buitenge-
woon prettig.
De nieuwe selectie heb ik met behulp van mijn staf mogen samenstel-
len. Ik denk dat we een goede mix hebben van jonge en ervaren spe-
lers. Daarnaast hebben we enkele jongens in de groep die al langer bij 
SV Tivoli spelen en de club goed kennen. Naast het voetbal is de sfeer 
rondom de spelersgroep en staf erg goed. Aan de trainingsarbeid en 
trainingsopkomst is te zien dat de groep erg gemotiveerd is om aanko-
mend seizoen voor het eerste elftal van SV Tivoli uit te mogen komen.

Wat is de doelstelling voor het nieuwe seizoen:
Na het afgelopen jaar en de nieuwe samenstelling van de spelersgroep 
is het lastig om te zeggen waar we dit jaar willen en kunnen eindigen. 
Daarnaast zitten we in een competitie met veel nieuwe (onbekende) 
tegenstanders. Ik ben van mening dat we uit de onderste regionen weg 
kunnen blijven en leuk mee kunnen draaien in de middenmoot.

Tot slot

Wat zijn je ambities als trainer in de toekomst:
Ik ben erg blij met de kans die SV Tivoli me heeft geboden om in het 
jubileumjaar als jongste trainer in de geschiedenis voor de groep te 
mogen staan. Aankomend jaar wil ik mezelf ontwikkelen en ervaring op 
doen. Ik ben erg gehecht aan de club en ik zie mezelf hier dan ook de 
komende jaren actief zijn. Wat de  toekomst brengt, daar ben ik nu nog 
niet mee bezig.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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KANTINE – DE LAATSTE NIEUWE FOTO’S

In de 2e helft van juli kregen wij van Senna Hanraths een aantal foto’s 
gestuurd, die zij op 13 juli had gemaakt. Natuurlijk plaatsen wij daar in 
dit clubblad een selectie van, die je onderstaand aantreft.

H H H
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SEIZOENSAFSLUITING

Tivoli Mixtoernooi 2020

Eindelijk mag de bal weer rollen! Nadat we maandenlang in de greep 
gehouden werden door Corona en er meer dingen niet mochten dan 
wel, mag er langzaamaan steeds weer iets meer. Zo ook onderlinge 
wedstrijden. Aangezien de club op voetballend gebied dus een tijd vol-
ledig tot stilstand is gekomen, werd deze kans dan ook met beide han-
den aangegrepen om nog een waardige afsluiting van het seizoen te 
bewerkstelligen.

Vanuit de selectie werd het idee geopperd om het seizoen af te sluiten 
met een mixtoernooi en zo geschiedde, met behulp van de activiteiten-
commissie. Qua weer hadden zij geen betere dag kunnen kiezen, want 
het kwik tikte de 27 graden aan op deze zonovergoten dag. Dus voor, 
tijdens en na afloop van het toernooi werd er het nodige gedronken, 
wat zelfs even leidde tot lege koelkasten. 
De animo langs de lijn was zo mogelijk nog groter dan binnen de lijnen. 
Dit was ook mede te danken aan 
ons 3e wat deze dag aangreep 
om met een BBQ hun eigen 
seizoen af te sluiten. Maar ook 
nieuwe Tivolianen, oude Tivolia-
nen en andere supporters waren 
vandaag van de partij en hielden 
zich zo goed als mogelijk aan de 
geldende regels, waarvoor dank! 

Nadat iedereen vijf en de finalisten zelfs zes wedstrijden in de benen 
had, werd het voetbal rond zessen gelaten voor wat het was en konden 
zij ook aanschuiven bij de andere BBQ om zo zich weer op te laden en 
er nog een geslaagde avond van te maken.
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Dankzij het feit dat alle aanwezigen de regels zo goed mogelijk op-
volgden, hebben wij als Tivoli alsnog een geslaagde seizoensafsluiting 
weten te organiseren. Dus voor deze keer wil ik niet alleen de organi-
satie, maar ook de aanwezigen bedanken voor een mooie afsluiter. De 
zomerstop is hierdoor ook wat korter dan anders, dus binnenkort rolt 
de bal alweer in het nieuwe seizoen. Met vertrouwde Tivolianen, een 
nieuwe selectie en een jeugdafdeling met een extra impuls. Wordt ver-
volgd…

De webryder,
Marc van Hout

Er zijn foto’s gemaakt door Senna Hanraths en Jack Engelen. Hieron-
der en op de volgende pagina(‘s) vinden jullie daar een selectie van.
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EINDHOVEN SPORT

Van de Gemeente Eindhoven kregen we op 16 juli onderstaande mail.

Collegebesluit seizoenshuurkosten
Beste sport- en beweegaanbieders en sporters,

Op 20 mei stuurden wij jullie een bericht over het voornemen van het 
college van B&W om sportverenigingen (en vergelijkbare niet-commer-
ciële sportaanbieders) te compenseren voor gemaakte seizoenshuur-
kosten in de periode van maart t/m juni 2020. Dit als onderdeel van 
het Eindhovense maatschappelijk ondersteuningsfonds, waarmee het 
college niet-commerciële maatschappelijke organisaties die door de 
coronacrisis in financiële problemen komen, op de been wil houden. In 
afwachting van een gemeenteraadsbesluit én van de verdere uitwer-
king van landelijke steunmaatregelen voor sportverenigingen, konden 
we toen nog geen duidelijkheid geven over de precieze invulling van 
deze compensatie. Op basis van het collegebesluit van 14 juli, kunnen 
we dat nu wel. 

Besluit tot huurkwijtschelding voor vier categorieën van huurders
Het college heeft besloten om de seizoenshuur voor gemeentelijke 
sportaccommodaties kwijt te schelden voor de periode van 1 maart tot 
1 juli 2020 voor vier categorieën van huurders:
Sportverenigingen;
Andere niet-commerciële amateursport- en beweegaanbieders; 
Het gaat hier om organisaties die bij de Kamer van Koophandel staan 
ingeschreven als vereniging of stichting. Beroepssportorganisaties en 
sportbonden komen niet in aanmerking.
Primair onderwijsinstellingen voor de uren die zij boven de norm 
afnemen;
Particulieren.
Het gaat hier om huurders die niet namens een organisatie huren.

Val je onder één van de hierboven genoemde categorieën? Dan hoef je 
niets te doen. Vóór de start van het nieuwe sportseizoen (24 augustus) 
ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging van de kwijtschelding. 
Als je (een gedeelte van) de facturen al hebt betaald, wordt dit bedrag 
teruggestort. Energiekosten (sportparken) worden niet kwijtgescholden. 
Mogelijk kun je hiervoor wel een tegemoetkoming aanvragen op grond 
van de landelijke TASO-regeling (zie ook hieronder). 
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Val je niet onder één van deze categorieën? Dan blijft de verplichting 
om huur te betalen staan, ook voor de periode van 1 maart tot 1 juli. 
Wel is nog steeds uitstel van betaling mogelijk. Tot 1 oktober worden 
geen automatische incasso’s verstuurd en zijn alle herinneringen en 
aanmaningen stopgezet. Over de termijn waarbinnen de huur betaald 
moet zijn, kunnen eventueel maatwerkafspraken worden gemaakt.

Overige steunmaatregelen
Het college neemt dit huurkwijtscheldingsbesluit in aanvulling op het 
bredere pakket aan maatregelen dat beschikbaar is. Mogelijk kom je 
daar (ook) voor in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan de Tegemoet-
koming Amateursportorganisaties (TASO) voor niet-commerciële ama-
teursportorganisaties of de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL – op-
volger van de TOGS) voor mkb-ondernemers en zzp’ers. Een overzicht 
van alle beschikbare regelingen voor sport- en beweegaanbieders vind 
je op de website van Eindhoven Sport.

Vervolg na de zomer
Na de zomerperiode neemt het college een besluit over de verdere 
uitwerking van het Eindhovense maatschappelijk ondersteuningsfonds 
op het gebied van sport. Daarbij richt zij zich op het compenseren van 
huurkosten van niet-commerciële amateursportorganisaties die huren 
bij een andere partij dan de gemeente. En op het kunnen bieden van 
noodsteun aan sport- en beweegaanbieders die in hun voortbestaan 
worden bedreigd door de gevolgen van de coronacrisis.

Vragen?
Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Kijk 
dan eens op de website van Eindhoven Sport. Hier vind je de ant-
woorden op de meest gestelde vragen. Vind je daar het antwoord op 
je vraag niet? Neem dan gerust contact op met je contactpersoon van 
Eindhoven Sport.

Wij wensen je een fijne zomer toe en kijken net zoals heel veel leden, 
sponsors en vrijwilligers die de club een warm hart toedragen, uit naar 
de start van het nieuwe sportseizoen. Samen komen we deze corona-
tijd door!

Met vriendelijke groet, 
Stijn Steenbakkers Wethouder Sport

H H H
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ONZE JEUGD  
(van Dion Bell en zijn leiders)

Zoals ook vorig seizoen gaan we ook deze nieuwe jaargang regelmatig 
bijdrages over de jeugd ontvangen van Dion Bell en zijn leiders. Onder-
staand de 1e aflevering van seizoen 2020-2021.

JO12

JO12 Toernooi SJVV Deurne zaterdag 29-08-2020
Ter voorbereiding van het seizoen hadden we ons ingeschreven, omdat 
er sinds komend seizoen geen bekerwedstrijden zijn.
Vooraf natuurlijk de klasseindeling van de tegenstanders bekeken, en 
op papier was er 1 sterke tegenstander, ZSV JO12-2 ingedeeld in 2e 
klasse. Dat was meteen ook onze eerste tegenstander, maar al vrij snel 
was duidelijk dat wij het betere van het spel hadden en we stonden vrij 
snel met 2-0 voor, eindstand 3-0.
De tweede wedstrijd was tegen een gemend team, Deurne JO12-3, 
dat schijnt toch altijd lastig te zijn, dat bleek ook wel. Het 1e doelpunt 
liet wat langer op zich wachten, en we konden er ook niet lang van ge-
nieten, 1 spaarzame uitval werd goed afgerond 1-1, maar door de druk 
hoog te houden, konden we de winst toch naar ons toe trekken 2-1. De 
volgende 2 wedstrijden waren alleen om het doelsaldo op te krikken, 
5-0 en 6-0 winst en een finaleplaats.
De finale ging weer tegen Deurne JO12-3, nu moesten we toch echt 
het verschil laten zien, en dat deden we ook. Zonder echt in de proble-
men te komen, wonnen we de wedstrijd met 4-0, de 1e prijs is binnen.
Goed en hard gewerkt jongens.
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JO13

Bekerwedstrijd zaterdag 29 augustus 2020

Braakhuizen JO13-1 - Tivoli JO13-1
Na een heeeeeeeeeeele lange tijd zonder wedstrijden stond vandaag 
de eerste van het nieuwe seizoen, een bekerwedstrijd, op het program-
ma. 
Door de dunne bezetting in ons team gingen we met 11 spelers en 1 
wissel naar de wedstrijd toe. 
De wedstrijd was een paar minuten onderweg en je kon zien dat we 
nog wat onwennig waren op een groot veld aangezien dit pas onze 
derde wedstrijd ooit op een groot veld was. 
De eerste kansen waren dan ook voor Braakhuizen maar die vonden 
Tommy, onze keeper, steeds op hun pad. Na een kleine 15 minuten 
was het dan toch raak voor Braakhuizen. Vanuit een corner werd de 
bal er zo in geslingerd bij de tweede paal. Na deze lucky goal pikten we 
de draad goed op en kwamen we ook steeds meer in de buurt van hun 
goal. We raakten hierbij wel een keer of vier lat of paal maar het bleef 
1-0. 

Na de rust bleven we goed voetballen en binnen tien minuten bogen 
we de achterstand om in een voorsprong van 1-2, 2x Brian. Hierna let-
ten we niet heel goed meer op achterin en lieten Braakhuizen meer 
oprukken naar voren en door twee goals stonden we weer met 3-2 ach-
ter. We lieten het er niet bij zitten en na een mooie rush van Stijn op de 
linkerkant schoot hij de bal achter de keeper. 3-3 
In een van de laatste aanvallen van de wedstrijd schoot Brian snoei-
hard op de handen van de keeper die de bal niet klem kon pakken 
waardoor de bal bij Joep voor de voeten kwam en de 3-4 liet aanteke-
nen wat ook de eindstand was. 
Het was een hele leuke wedstrijd met onze eerste overwinning op een 
groot veld. Chapeau jongens, dat jullie door zijn blijven gaan nadat we 
twee keer op achterstand waren gekomen.

H H H
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SPEELDAGENKALENDER 2020/2021

Speeldagenkalenders seizoen 2020/’21 definitief
Met de verdere versoepeling van de coronamaatregelen is de afge-
lopen tijd hard gewerkt aan het definitief maken van de speeldagen-
kalenders. Alle speeldagenkalenders met daarin de officiële startdata 
voor het komende seizoen zijn inmiddels bekend. Benieuwd wanneer jij 
weer ‘echt’ mag beginnen? Bekijk dan snel de speeldagenkalender.

H H H
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PROGRAMMA VETERANEN 2020 - 2021

Van Peter Smulders kregen we het competitieprogramma 2020 – 2021 
van de veteranen. Onderstaand publiceren we dat.

H H H
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VOETBAL.NL

Op verzoek van het hoofdbestuur plaatsen we het volgende item van 
de website voetbal.nl.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER CORONA EN HET 

AMATEURVOETBAL

Redactie  KNVB Media  24 augustus, 11:00

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om 
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er een aantal 
veel gestelde vragen over de gevolgen voor het amateurvoetbal.

COMPETITIES AMATEURVOETBAL

Wanneer start het voetbalseizoen 2020/21
Vanwege de versnelde versoepeling van de maatregelen die zijn aan-
gekondigd per 1 juli, betekent dit voor de competities in het amateur-
voetbal dat deze allemaal nagenoeg kunnen starten op de reguliere 
data in de speeldagenkalender. De komende periode werken we aan 
de definitieve uitwerking. Houd de kanalen van de KNVB in de gaten 
voor verdere berichtgeving hierover.

Elders in dit clubblad kun je de speeldagenkalender bekijken!

Hoe zien de divisie- en klasse-indelingen voor het komende sei-
zoen eruit?
De conceptindelingen van de divisies en klassen van het standaard-
voetbal (zaterdag en zondag), topjeugdvoetbal, vrouwenvoetbal en 
zaalvoetbal zijn inmiddels bekendgemaakt. De conceptindelingen ko-
men zo veel als mogelijk tot stand op basis van de indelingen van het 
seizoen 2019/’20. Clubs konden tot uiterlijk 15 mei bij de KNVB een 
verzoek indienen om hoger of lager te worden ingedeeld. 
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Daarmee konden de opengevallen plekken in de competities worden 
opgevuld, veroorzaakt door clubs die fuseren of teams die zich terug-
trekken of voor een andere speeldag kiezen. Die verzoeken zijn behan-
deld volgens de eerder gepubliceerde uitgangspunten. Meer info over 
de concept-indelingen vind je hieronder. Binnenkort worden ook de 
concept klasse-indelingen voor het reservevoetbal bekendgemaakt.

De indelingen van onze teams kun je elders in dit clubblad bekijken!

VELDVOETBAL

Is het veilig en verantwoord om weer te gaan voetballen?
De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de vi-
rusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat 
in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de 
Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 
juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld 
de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het on-
derling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij middels uit-
voerige protocollen vertaald naar de praktijk. De betreffende gemeente 
ziet er ook nog op toe dat de complexen ‘coronaproof’ zijn en blijven.

Bekijk de uitvoerige coronaprotocollen op onze website (www.svtivolivoet-
bal.nl ) of bij de KNVB (https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen )!

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5 meter handhaving bij mijn
vereniging?
In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coro-
naregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. 
Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan die geldt als 
aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld 
de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verant-
woordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. 
Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd 
bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. 
Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar 
goed te wijzen op de naleving van de regels.
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Wat moeten we doen als iemand positief is op het coronavirus?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus 
dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. 
Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de 
GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonder-
zoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan, 
is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde 
quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainin-
gen en wedstrijden.
Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantai-
ne moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, 
neem dan contact op met de KNVB zodat de gevolgen voor de compe-
titie (en beker) kunnen worden besproken.

Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij 
een positieve test.
(https://lci.rivm.nl/leefregels )

Mag een positief geteste speler meedoen aan trainingen en/of 
wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wed-
strijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de 
GGD worden opgelegd.

Hoe ga je om met spelers, die terugkeren of woonachtig zijn in 
‘oranje’ gebieden?
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen ge-
ven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-
gebied dringend wordt geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te 
gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren 
uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het dringende quarantai-
neadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem 
dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.
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Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. het verplaatsen van
wedstrijden?
Er zijn binnen het veldvoetbal veel mogelijkheden om zelf of in onder-
ling overleg wedstrijden te verplaatsen. Maak – indien nodig – gebruik 
van deze ruimte en verleen zoveel mogelijk medewerking aan elkaar 
m.b.t. verzoeken om wedstrijden te verplaatsen. Alleen op die manier 
kunnen we zorgen voor een veilig en verantwoord verloop van de com-
petitie.

Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen 
in verband met het coronavirus?
Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wed-
strijden te spelen, verwachten we van teams dat zij hun wedstrijden 
ook gaan spelen. Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven 
spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken 
of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de 
gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. 
Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan con-
tact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Moeten reservespelers en andere teamofficials ook 1,5 meter
afstand van elkaar houden op de bank?
Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand 
van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecre-
eerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-
out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting 
de hoekvlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten 
nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omhei-
ning plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen. In 
verband met het beperkte aantal beschikbare plekken op de reserve-
bank wordt een pupil van de week die plaatsneemt op de reservebank 
afgeraden.
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Welke regels gelden er voor kantines, clubgebouwen en
terrassen?
Sportkantines, clubgebouwen en terrassen vallen onder de richtlijnen 
en protocollen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland. Naast het hou-
den van de onderlinge 1,5m afstand tussen gasten (tenzij ze uit één 
huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden hiervoor 
altijd de volgende verplichtingen:
* Reserveren
* Gezondheid checken
* Placeren
* Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten 

behoeve van de uitvoer van een eventueel bron-en contactonder-
zoek door de GGD. Het gaat daarbij om:

 - Volledige naam
 - Datum, aankomsttijd, en placering van het bezoek
 - E-mailadres
 - Telefoonnummer
* Toestemming voor de verwerking en overdracht van de gegevens 

voor evt. bron- en contactonderzoek

Bekijk hier het volledige protocol van de KHN (https://www.khn.nl/tools/
protocol-heropening-horeca) of lees hier meer over in het protocol ‘verant-
woord sporten’ van NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol).

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?
Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 
250 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck 
of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 
1,5 m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar.

Verwacht je buiten meer dan 250 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan 
is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht. Voor 
placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in 
een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen. Het aantal 
toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of of-
ficials. Deze aantallen kunnen gelden per wedstrijdlocatie, in geval er 
sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke speel- of wed-
strijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen 
bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie 
en vermeng deze niet met elkaar.
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Hebben jullie tips/adviezen over het veilig en verantwoord gebruik 
van kleedkamers?

- Probeer zoveel mogelijk de trainingen en wedstrijden te spreiden 
over de speeldagen en eventueel uit te wijken naar andere dagen

- Gebruik ook alternatieve momenten om te trainen zoals de 
 woensdagmiddag voor de pupillen en vrijdagavond voor 
 jeugd/senioren.
- Maak met de teams afspraken over het aantal spelers dat voor- en 

na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de kleed- en 
doucheruimte.

- Maak met de teams afspraken over hoelang spelers voor- en na 
afloop van de wedstrijd mogen gebruik maken van de kleed- en 
doucheruimte.

- Indien mogelijk; maak voor één elftal gebruik van meerdere kleed-
ruimtes.

- Indien mogelijk; maak na elk teambezoek de kleed- en doucheruimte 
schoon (richtlijnen geven aan minimaal één keer per dag)

- Indien mogelijk: laat voetballers omgekleed naar de sportaccom-
 modatie komen en na afloop thuis douchen. Dit kan zeker gelden 

voor thuisspelende teams.
- Vraag iedereen (o.a. ouders) om de kleedaccommodatie niet te be-

treden wanneer dit niet noodzakelijk is.
- Vraag iedere speler/scheidsrechter om zelf een bidon/drinkfles voor 

tijdens de wedstrijd/rust mee te nemen
- Vraag leden/bezoekers om privé-eigendommen mee te nemen naar 

het veld om meer teams kwijt te kunnen in één kleedkamer.
- Indien nodig bij bijv. slecht weer: creëer een plek waar door de 
 scheidsrechter de spelerspascontrole en het voorbereidende gesprek 

met de club-assistenten kan plaats vinden
- NOC*NSF heeft posters/materialen ontwikkeld om te gebruiken op je 

sportpark. Dit kan goed helpen om de richtlijnen van jouw club 
 zichtbaar te maken op de accommodatie!
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Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens
in één vervoermiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere
voetbalactiviteiten?
Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen 
vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishou-
dens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dra-
gen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/
touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch 
mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Lees hier meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en ge-
bruik van mondkapjes.
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-
vervoer-grensstreek)

Welke adviezen zijn er m.b.t. het schoonmaken van de toilet, dou-
che-/kleedruimtes en overige algemene ruimtes en gangen?
We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de 
hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de 
gehele sportaccommodatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag 
en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken 
meerdere keren per dag schoon te maken.

Dit is een selectie uit het in de aanhef genoemde item op voetbal.nl. 
Het volledige verhaal kun je lezen door de volgende link https://www.voet-
bal.nl/nieuws/1481/coronavragen in te toetsen of aan te klikken!

H H H
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KNVB NIEUWSBRIEF SPECIAL START SEIZOEN

Op 28 augustus kregen we via de mail van de KNVB deze nieuwsbrief 
met veel interessante informatie. Wij plaatsen die nieuwsbrief in jullie 
clubblad, waarbij wij wel zelf geselecteerd hebben welke onderwerpen 
wel en welke niet in aanmerking komen voor plaatsing. De volledige 
kun je vinden op internet met de volgende link:
http://knvb.m6.mailplus.nl/txt404003/8y7EBaSAVAvCDJi

Beste vrijwilliger,

We mogen weer en daar zijn we maar wat blij mee! Maar ‘gewoon’ 
gaan voetballen is er helaas niet bij dit jaar. Het coronavirus is voorlo-
pig nog niet weg, waardoor we allemaal beginnen aan een onzekere 
periode. Om het seizoen te laten slagen is het nu – meer dan ooit – be-
langrijk dat KNVB en clubs onderling met elkaar samenwerken. In deze 
nieuwsbriefspecial delen we tips, adviezen en informatie om jullie te 
helpen de start van het seizoen zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Samen gaan we ervoor om er een geslaagd seizoen van te maken.
Namens alle medewerkers, de ledenraad en directie amateurvoetbal 
wensen wij iedereen een sportief en gezond seizoen!

De ideale wedstrijddag
Voor iedereen die een rol heeft binnen het voetbal, is de ideale wed-
strijddag ‘corona-proof’ uitgewerkt. De visuals geven inzicht in de be-
langrijkste aandachtspunten gedurende een wedstrijddag voor spelers, 
trainers, scheidsrechters en bestuurders. Gebruik de visuals ook om de 
maatregelen onder de aandacht te brengen bij jouw leden en vrijwilli-
gers. Publiceer ze op je website, deel ze via de mail/nieuwsbrief van de 
club of print ze uit en hang ze zichtbaar op je accommodatie.
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De corona-proof wedstrijddag voor voetballers




35




36

De corona-proof wedstrijddag voor trainers
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De corona-proof wedstrijddag voor scheidsrechters
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De corona-proof wedstrijddag voor bestuurders
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Gebruik van kleed- en doucheruimtes

Vanuit de clubs krijgen we veel vragen over het gebruik van de kleed- 
en doucheruimtes. In dit artikel hebben we een aantal tips/adviezen 
voor het veilig en verantwoord gebruik maken van de kleed- en dou-
cheruimtes onder elkaar gezet.

Tips en adviezen
Hieronder hebben we een aantal tips/adviezen voor het veilig en ver-
antwoord gebruik maken van de kleed- en doucheruimtes onder elkaar 
gezet:

* Probeer zoveel mogelijk de trainingen en wedstrijden te spreiden 
over de speeldagen en eventueel uit te wijken naar andere dagen.

* Gebruik ook alternatieve momenten om te trainen en wedstrijden te 
spelen, zoals de woensdagmiddag voor de pupillen en vrijdagavond 
voor jeugd/senioren.

* Maak met de teams afspraken over het aantal spelers dat voor- en 
na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de kleed- en 
doucheruimte.

* Maak met de teams afspraken over hoelang spelers voor- en na 
afloop van de wedstrijd mogen gebruik maken van de kleed- en dou-
cheruimte.

* Indien mogelijk; maak voor één elftal gebruik van meerdere kleed-
ruimtes. 
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* Indien mogelijk; maak na elk teambezoek de kleed- en doucheruimte 
schoon (richtlijnen geven aan minimaal één keer per dag).

* Indien mogelijk: laat voetballers omgekleed naar de sportaccommo-
datie komen en na afloop thuis douchen. Dit kan zeker gelden voor 
thuisspelende teams.

* Vraag iedereen (o.a. ouders) om de kleedruimtes niet te betreden 
wanneer dit niet noodzakelijk is.

* Vraag iedere speler/scheidsrechter om zelf een bidon/drinkfles voor 
tijdens de wedstrijd/rust mee te nemen.

* Vraag leden/bezoekers om privé-eigendommen mee te nemen naar 
het veld om meer teams kwijt te kunnen in één kleedkamer.

* Verwerk de kleedkamer-indeling in Sportlink_Club, zodat deze ook 
zichtbaar wordt op Voetbal.nl. Ook als er GEEN kleedkamer beschik-
baar is, dit op deze manier vermelden. Voetballers en trainers kun-
nen dan thuis al zien of zij wel/geen kleedkamer tot hun beschikking 
hebben.

* Indien nodig bij bijv. slecht weer: creëer een plek waar door de 
scheidsrechter de spelerspascontrole en het voorbereidende gesprek 
met de club-assistenten kan plaats vinden.

* Kijk ook eens op twitter met #Samenvooruit voor voorbeelden en tips 
van verenigingen, onderaan dit artikel al een aantal voorbeelden.

* NOC*NSF heeft posters/materialen ontwikkeld om te gebruiken op je 
sportpark. Dit kan goed helpen om de richtlijnen van jouw club zicht-
baar te maken op de accommodatie!

Oproep: check voor vertrek

We roepen clubs op om eigen specifieke protocollen, richtlijnen en 
eventueel aanvullende informatie duidelijk zichtbaar op de clubwebsite 
te publiceren. En kijk als je een uitwedstrijd speelt altijd eerst op de 
website van de tegenstander of daar de richtlijnen van de betreffende 
vereniging opstaan. Zo niet, bel hen dan vooraf. Wij adviseren: check 
voor vertrek. Zorg dat je op de hoogte bent hoe e.e.a. geregeld is bij de 
tegenstander.

Tot zover onze selectie uit die nieuwsbrief!

H H H




44

COMPETITIEINDELINGEN EN BEKER 2020 – 2021

Tivoli 1 4e klasse F

DVS 1
RKGSV 1
Mariahout 1
ELI 1
EMK 1
Woenselse Boys 1
Tivoli1 1
WEC 1
DOSL 1
VOW 1
Avesteyn 1
Acht 1
Pusphaira 1
Boskant 1

Beker
DVS 1
RPC 1
Tivoli 1
Vlijmense Boys 1

Tivoli 2 4e klasse 413
HMVV 2
UNA 2
Gestel 2
Hoogeloon 2
Riethoven 2
DVS 2
EMK 2
RKDSV 2
Tivoli 2
Maarheeze 2
Rood Wit’67/Plus 2
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Beker
Geldrop 4
Pusphaira 2
RKSV Nuenen 3
Tivoli 2

Tivoli 3 5e klasse 521
PSV 2
SBC 13
DBS 3
SV Unitas‘59 8
RPC 5
Nieuw Woensel 3
Best Vooruit 7
Brabantia 5
Tivoli 3
Acht 4
Wilhelmina Boys 4
Tongelre 2

Beker
Braakhuizen 3
Geldrop 6
RKSV Heeze 5
Tivoli 3

Tivoli 4 5e klasse 522
Maarheeze 3
Braakhuizen 4
SV Unitas’59 5
RKSV Nuenen 5
Nieuw Woensel 2
Woenselse Boys 6
SBC 5
Brabantia 6
Tivoli 4
RPC 4
Tongelre 4
Geldrop 6
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Beker
DVS 3
RPC 5
Tivoli 4
Tongelre 3

Tivoli 5 5e klasse 523
SBC 4
Woenselse Boys 5
Tongelre 3
Gestel 3
RKSV Nuenen 6
Pusphaira 3
RKGSV 2
Brabantia 4
Tivoli 5
SV Unitas’59 7
Braakhuizen 3
Geldrop 5

Beker
Dommelen 5
Maarheeze 4
RPC 4
Tivoli 5

Tivoli Veteranen 2e klasse A

Brabantia VE1
Tivoli VE1
EFC VE1
Gestel VE1
Nuenen VE2
Braakhuizen VE1
RKVVO VE1
Woenselse Boys VE1
Geldrop VE1
Braakhuizen A
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Tivoli dames 6e klasse 1 (7x7)
FC Cranendonck VR2
Odiliapeel VR1
Tivoli VR1
Boskant VR1
Nijnsel VR2
Blauw Geel‘38 VR2
Rhode VR1

Tivoli JO13-1 4e klasse 03
Tongelre JO13-1G
Mariahout JO13-1G
Rhode JO13-2
Nieuw Woensel JO13-2
EMK JO13-1
SV Unitas’59 JO13-4G
SJO Juventud JO13-1
SBC JO13-3
Brabantia JO13-3
FC Eindhoven AV JO13-2G
Tivoli JO13-1
RPC JO13-2

Zwaluwen Jeugdbeker
Braakhuizen JO13-1
RPC JO13-3
Tivoli JO13-1
UNA JO13-4G

Tivoli JO12-1 3e klasse 07
Nieuw Woensel JO12-2
Tivoli JO12-1
DVS JO12-2
DBS JO12-3
SV Unitas’59 JO12-4G
Boskant JO12-1
UNA JO12-1G
Brabantia JO12-3
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Tivoli JO11-1 Hoofdklasse 05
DBS JO11-1
Best Vooruit JO11-1
UNA JO11-1
RKVVO JO11-1
SV Unitas‘59 JO11-1G
FC Eindhoven AV JO11-1
SV Valkenswaard JO11-1
Tivoli JO11-1

Tivoli JO10-1 3e klasse 24

DOSL JO10-1
RPC JO10-2
SV Valkenswaard JO10-2G
Brabantia JO10-4
DVS JO10-2
Bladella JO10-2
Dommelen JO10-2G
Tivoli JO10-1

Tivoli JO9-1 4e klasse 30
DVS JO9-3
DOSL JO9-3
RPC JO9-3
RKSV Heeze JO9-3
SV Unitas’59 JO9-4
FC Eindhoven AV JO9-3
SV Valkenswaard JO9-2
Tivoli JO9-1

H H H
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PERSBERICHT SPOT ON

In onze mailbox kregen we op 6 augustus de volgende mail van de 
Spot On-commissie van de gemeente Eindhoven gerelateerd aan het 
100-jarige jubileum van de stad Eindhoven. Natuurlijk plaatsen wij die 
graag.

Beste Redactie,

Graag zouden we jullie verzoeken het volgende persbericht mee te ne-
men in jullie volgende uitgave. De webapp is bedoeld voor alle Eindho-
venaren en is ter ere van het 100 jarige jubileum van Eindhoven.

Met vriendelijke groet,
Casper Siemes, namens de SPOT ON Commissie

Persstuk
Zes studenten en wethouder Stijn Steenbakkers lanceren unieke 
Web app ter gelegenheid van Eindhoven 1920-2020 

Op dinsdag 11 augustus lanceren Eindhovense studenten SPOT ON, 
een webapp waarmee je Eindhoven op een nieuwe manier kan ontdek-
ken. Dit ter viering van Eindhoven 1920-2020, de herinnering aan het 
samenvoegen van de dorpen Woensel, Gestel, Stratum, Strijp en Ton-
gelre met/tot de stad Eindhoven.  
De studenten zijn het afgelopen half jaar bezig geweest met het ver-
zamelen van unieke feitjes en locaties van Eindhoven. Deze hebben 
ze gebundeld op de website SpotOnEindhoven.nl. Juist in coronatijd, 
waarin we drukke bijeenkomsten willen voorkomen, biedt de web app 
uitkomst. Inwoners die net komen wonen - waaronder nieuwe eerste-
jaars studenten - kunnen de geschiedenis van de annexatie lezen en 
unieke plekjes bezoeken die daar bij horen. Ook geboren en getogen 
Eindhovenaren kunnen verborgen pareltjes (opnieuw) ontdekken. 
De webapp is ontwikkeld in het kader van jubileumjaar Eindhoven 
1920-2020: “Eer gisteren, Vier vandaag, Maak morgen” en daarom zal 
de webapp na 11 augustus 100 dagen beschikbaar zijn.

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

Het is al enige tijd geleden, maar de directeur amateurvoetbal KNVB 
Jan-Dirk van der Zee schrijft nog steeds regelmatig columns. In deze 
rubriek delen wij zijn columns, die we interessant vinden.

Column week 36 (1 september):
Tijdens een bijeenkomst 
over de coronamaatrege-
len vroeg een spreker bij 
aanvang of hij eerst een 
kort filmpje mocht tonen. 
Hoogstwaarschijnlijk had-
den we het fragment al 

eens gezien, maar toch, het bevatte een methode om snel tot de kern 
van de zaak te komen. Hij voegde eraan toe dat de maker van het film-
pje Maxim Hartman is, acteur en presentator.

Het filmpje start.

Links in beeld staat Hartman, rechts een deftige oude heer. Ze kijken 
elkaar aan. De kleine ruimte is volgepakt met klassieke schilderijen, 
kasten, kroonluchters en andere kostbaarheden. Dan draait Hartman 
zich plotseling om naar de camera en zegt in de lens: “Genoeg over 
seks, we gaan het hebben over antiek. Wat is antiek eigenlijk?”
Nauwelijks van zijn stuk gebracht, tilt de man een Delftsblauw mandje 
in de lucht alsof het de KNVB-kampioensschaal is. Je ziet hem daarbij 
naar de juiste woorden zoeken: “Dit is een heel mooi mandje, gemaakt 
door de firma Tichelaar. Het werd gebruikt op tafel. Als versiering, een 
fruitmandje”.
“Veel te lang,” zegt Hartman droog. “Korter graag”.
Met grote ogen kijkt de man in de camera en begint opnieuw: “Mandje 
van Tichelaar, gemaakt in Makkum”.
‘Nu goed?’ Zie je de man denken.
“Nog korter”, zegt Hartman.
 “Mandje van Tichelaar”, oppert de man bedremmeld.
“Nog korter! Kort!” klinkt het.
“Mand!” zegt de man.
Daarna gaat het beeld op zwart.
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“Door zaken nodeloos ingewikkeld te maken, kan er oeverloos over 
worden doorgeëmmerd”, vertelt de spreker na afloop. “Als dat zover is, 
roep je gewoon: ‘mand!’”

Toen we dit weekend na een hemeltergend lange periode weer einde-
lijk het veld in mochten, schoot ‘de mand’ een paar keer door mijn ge-
dachten. Want als je niet oppast, word je tureluurs van alle richtlijnen, 
overleggen en goedbedoelde adviezen. Helemaal als je vrijwilliger bent 
en je in je vrije tijd de vereniging nog ‘even’ coronaproof moet maken. 
Een monsterklus. Niet voor niks sprak De Telegraaf over een ‘giganti-
sche logistieke operatie met honderdduizend vrijwilligers’.
Van die vrijwilligers heb ik de mooiste verhalen voorbij zien komen. 
Onvermoeibaar is er gewerkt aan looplijnen, tenten bij kantines en 
tot kleedkamer omgebouwde containers. Werkelijk alles is uit de kast 
gehaald om de anderhalve meter te waarborgen. Met een energie en 
kracht die alleen in het voetbal naar boven kan komen. Daar ben ik 
trots op en wil ik jullie namens alle collega’s bij de KNVB hartelijk voor 
bedanken.
Toch zie ik ook, dat clubmensen aan de ene kant vrijheid willen, maar 
aan de andere kant strakke orders uit Zeist (of van hun bestuur) ver-
langen. Zeker als er paniek uitbreekt en er een besmetting wordt 
geconstateerd. Dan kun je erop wachten dat er met vingertjes wordt 
gewezen, naar de overheid, naar de gemeente en ook naar ons. Want 
dan zijn de protocollen opeens te lang, is de informatie te onduidelijk en 
houdt geen hond van de tegenpartij zich aan de regels.
Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk snap ik de zorgen, niemand wil een 
coronabesmetting binnen de club, laat staan een superspreader zijn, 
toch is het belangrijk om niet te gaan wijzen. Mijn oproep is daarom 
simpel: blijf logisch nadenken en volg de basisregels. Mocht je dan toch 
voor keuzes komen te staan waar je het Spaans benauwd van krijgt, 
neem dan direct contact op met de KNVB. Laten we vooral samen, als 
één voetbalfamilie, er het mooiste van zien te maken. Want dat we het 
zwaar gaan krijgen, is duidelijk. Maar verenigd kunnen we dit ingewik-
kelde seizoen aan en dan helpt het misschien om af en toe ‘mand!’ te 
roepen.

Succes en sterkte allemaal.

Jan Dirk

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

We zijn er nog steeds niet vanaf. Nog steeds hebben 
we te maken met een onzekere en angstige crisis 
door de uitbraak van het COVID-19 coronavirus. Vele 
maatregelen werden genomen, te beginnen met de 
zg. “intelligente Lock-down” met steeds verspringende 
deadlines, gevolgd door een geplande langzame mi-
nimale heropening van het land. Inmiddels is er sinds 
het vorige clubblad een hele tijd verstreken en de 
eventuele opleving van het virus, waar voor gevreesd 

werd, is tot nu toe grotendeels uitgebleven. Als we ons met ons allen 
aan de basisregels blijven houden, dan mogen we hopen dat dit ook zo 
blijft.
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.

In het ED van 15 juli zagen wij de volgende publicatie.

STEEDS MEER MENSEN LOPEN THUIS HET CORONAVIRUS OP

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in de afgelo-
pen week is gestegen naar 534. Dat is bijna een kwart meer dan de 
week ervoor. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De meeste mensen 
lopen corona thuis op.

Marcia Nieuwenhuis 15 juli 2020

Per dag waren er gemiddeld 76 besmettingen, zo blijkt uit de nieuwste 
cijfers. Het aantal besmettingen steeg met 534, dat is 102 meer dan de 
week ervoor (432 besmettingen). Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die 
het RIVM sinds deze maand wekelijks naar buiten brengt. 
Volgens het RIVM gaat het vooral om besmettingen in Zuid-Holland. 
Van de 965 coronapatiënten die tussen 27 juni en 7 juli zijn gemeld 
komt liefst 40 procent uit die provincie (386 personen). Gemiddeld gaat 
het in Nederland om 5,5 besmette patiënten per 100.000 inwoners, 
maar in de provincie Zuid-Holland is dit aantal 10,4.
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Stijging
Het is voor het eerst in anderhalve maand dat het aantal besmettingen 
weer groeit. Toen begin juni de testcapaciteit werd uitgebreid, was er 
ook sprake van een forse stijging van het aantal besmette coronapa-
tiënten. Sinds die maand konden ook Nederlanders met milde klachten, 
zoals verkoudheid of niezen, zich laten testen. 

In de afgelopen week zijn er nog 
zestien coronapatiënten gemeld die 
zijn opgenomen in ziekenhuis. Zes 
van die opnames waren afgelopen 
week en tien stammen uit de periode 
ervoor. Daarnaast waren er acht 
meldingen van nieuwe sterfgevallen 
als gevolg van corona. Sinds 7 juli 
gaat dit om vier sterfgevallen.

België
De stijging in Nederland volgt nadat ook België een lichte stijging door-
maakte. Daar is het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen per 
dag gestegen met 11 procent, in vergelijking met de week ervoor. Bij de 
Zuiderburen zijn er per dag gemiddeld 95 besmettingen.

Thuis
De meeste mensen (60 procent) lopen corona thuis op, zo blijkt uit de 
gegevens van het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert. In 
de meeste gevallen gaat het dan om kleine uitbraken onder leden van 
hetzelfde huishouden of dezelfde familie. Ruim 11 procent van de men-
sen liep het virus op op het werk. Maar er zijn ook coronabesmettingen 
vastgesteld in bijvoorbeeld verpleeghuizen of bij een sportclub.

Viroloog Ab Osterhaus wijst op verschillende oorzaken die een rol kun-
nen spelen bij de stijging van het aantal besmettingen. ,,Er zijn natuur-
lijk nogal wat veranderingen. De algemene houding ten opzichte van 
het coronavirus en de regels is wellicht wat versoepeld, het verhoogde 
reisgedrag zou een rol kunnen spelen, mogelijk is er intensiever ge-
test.’’ Volgens de expert ‘gaan de aantallen weliswaar omhoog, maar 
zitten de cijfers nog binnen de foutmarge’. ,,Als deze cijfers een aantal 
weken achter elkaar blijven oplopen, betekent dit natuurlijk wél wat’’, zo 
benadrukt de viroloog. 
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Tussen 1 juni en 12 juli zijn in totaal 369.287 testen afgenomen door de 
GGD’en waarvan een uitslag bekend is. Hiervan was gemiddeld 1 pro-
cent positief. Tussen 1 juni en 12 juli is het percentage positief gedaald 
van 2 procent naar 0,6 procent. 

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het 
aannemelijk dat niet alle covid-19 patiënten worden getest. De werke-
lijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de 
aantallen die het RIVM noemt. 

Buitenland
Van alle bevestigde besmettingen in juli is bekend dat 7,5 procent van 
de patiënten twee weken voor ze ziek werden in het buitenland is ge-
weest. Het gaat om 69 van de 922 positief geteste personen. Het me-
rendeel was in België (12), Duitsland (11), Servië (10), Kazachstan (8) 
en in de VS (3) geweest. Deze data worden sinds 1 juli bijgehouden.

Lokale lockdowns
Nieuwe lockdownmaatregelen vanwege het coronavirus zijn deze zo-
mer niet uit te sluiten, maar die zullen dan eerder lokaal of regionaal 
zijn. Dat betoogde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad 
maandagavond na afloop van overleg tussen de 25 Veiligheidsregio’s. 
,,Wij denken met de kennis die we nu hebben, veel meer dan vier 
maanden geleden, dat we dan in elk geval niet het hele land in allerlei 
maatregelen hoeven te zetten.” Lokale maatregelen moeten dan voor-
komen dat het hele land in lockdown moet. Bruls: ,,Ieder van ons is een 
beetje bang voor het schrikbeeld dat we allemaal weer maanden in die 
maatregelen gaan zitten.’’

F F F
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Van de website ed.nl en uit het ED van 27 juli haalden wij dit artikel.

PLOTS KLEURT DEEL VAN SPANJE ROOD,
‘maar het is hier absoluut niet onveilig’

Ineens kleuren delen van Spanje oranje en rood op de Europese 
coronakaart. Britten die terugkeren moeten verplicht in quaran-
taine, Frankrijk raadt toerisme af, Nederland voorlopig niet. Hoe is 
het ter plekke? ,,Rustiger, maar niet onveilig.’’

Edwin Winkels 27-07-20, 05:00 Laatste update: 16:21

Robert Dijkhuis (56) reisde met partner José (44) en zoon Xavier (8) 
na een kort verblijf aan de Costa Brava afgelopen week naar de kust 
net onder Barcelona, waar ze in Castelldefels een eigen appartement 
bezitten. Ja, onderweg zagen ze veel minder Nederlandse kentekens 
dan gebruikelijk en in de kustplaats zijn ze deze zomer bijna de enige 
buitenlanders. ,,Het Nederlands, Duits, Frans en ook Russisch dat je 
hier altijd hoorde, is er nu niet,’’ zegt Dijkhuis, die voor de gemeente 
Amsterdam werkt.
Maar dat is het enige, samen met de strenge mondkapjesregels in 
Catalonië - die moeten in gesloten ruimtes op, ook op straat, maar niet 
op het strand, de terrasjes of tijdens het sporten -, dat op de nieuwe 
opleving van het coronavirus in dit deel van Spanje wijst. ,,Ik vind de 
berichten die in Nederlandse media en op nieuwssites verschijnen wel 
heel alarmistisch. Je moet hier toch echt zelf zijn om te zien hoe het 
werkelijk is’’, aldus Dijkhuis.

Brandhaard
Toen er een eerste brandhaard in de vleesindustrie rond de Catalaanse 
stad Lleida was, werd dat gebracht als ‘in de buurt van Barcelona’ - de 
afstand is meer dan 150 kilometer. En er is er ook een in Hospitalet, 
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een dichtbevolkte voorstad van Barcelona. ,,Maar daar ga je als toe-
rist toch ook niet heen.’’ In kustplaats Castelldefels ziet Dijkhuis dat de 
Spanjaarden zelf ‘erg relaxed én respectvol’ met de regels omgaan. 
,,Altijd dat mondkapje bij je hebben, dat is eigenlijk de enige concessie 
die je hier echt moet doen om vakantie te vieren. En daar wen je snel 
aan.’’
Afgelopen week legde de Catalaanse regering nog meer beperkende 
maatregelen op om de nieuwe uitbraken in te dammen. Zo hebben de 
discotheken en andere nachtelijke feestgelegenheden de deuren weer 
moeten sluiten. Bars en restaurants moeten om middernacht sluiten in 
de streken met de meeste besmettingen: Barcelona en zijn voorsteden, 
Lleida en omgeving en de stad Figueres. Maar voor de rest van Catalo-
nië, waaronder de toeristische kustplaatsen, geldt die regel niet.

Elke zomer
Zoals meer Nederlanders die toch naar de populaire Catalaanse 
costa’s zijn getrokken, bezit Dijkhuis er een 
tweede woning, waar hij en zijn gezin elke zo-
mer komen. Het is er vertrouwd. ,,En mijn zoon 
gaat volgende week zoals elk jaar op zeilkamp 
hier met andere kinderen.’’ In een groot hotel 
zouden ze nu echter niet graag verblijven. ,,En 
we gaan ook niet binnen in een druk paellares-
taurant zitten. Maar dankzij de coronaregels 
mogen buiten juist alle terrassen van de bars 
en restaurants groter en ruimer zijn.’’
Niettemin houdt hij het nieuws voortdurend in 
de gaten. De cijfers die in Spanje zelf worden 
gepubliceerd zijn nogal verwarrend: totaal ver-
schillend, afhankelijk van de bron. Catalonië zelf rapporteerde zaterdag 
1493 nieuwe gevallen en drie doden door het coronavirus. In totaal lig-
gen 71 mensen op de ic, zes meer dan vrijdag.

In Castelldefels zijn sinds maart 434 mensen besmet geweest met het 
coronavirus; vorige week kwamen er 29 bij, de grootste toename sinds 
maanden. Dijkhuis: ,,We zijn hier niet meer bevreesd om het op te lo-
pen dan in Nederland, waar het in supermarkten en op straat echt een 
veel grotere chaos is. Maar zodra ik lees dat Frankrijk toch de grens 
gaat sluiten, hoe onwaarschijnlijk me dat ook lijkt, rijden we direct naar 
huis.’’

F F F
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De voorpagina van het ED van 3 augustus opende met deze foto.

F F F
De voorpagina van het ED van 5 augustus opende hiermee.

 

F F F
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Op de voorpagina van het ED van 7 augustus troffen we het volgende 
artikel aan.

F F F
In het ED van 10 augustus stond het navolgende artikel.
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BIJ HET HEK WACHTEN OP JE PLEK

EINDHOVEN - De Eindhovense terrassen zijn over het algemeen al 
zo goed als klaar voor de strenge regels die maandag ingaan, zo 
lijkt het op het eerste gezicht. In Helmond ligt dat wel wat anders; 
daar moeten bijvoorbeeld de horecabazen aan de Havenweg nog 
wel wat stappen zetten. 

Michel Theeuwen 10-08-20, 10:00 Laatste update: 19:57 Bron: ED

Eindhoven en Helmond, het is een wereld van verschil. Niet alleen van-
wege het sappige Helmondse dialect of de kermis  - nou ja, een klein 
reuzenrad en een bungeejumpstand. De terrassen aan de Havenweg, 
aan het oude kanaal, zijn open en niet allemaal hebben ze de tafeltjes 
op afstand gezet. Terwijl bijna alle terrassen in Eindhoven afgezet zijn, 
soms zelfs echt met hekken, zoals op de Markt.
Niet zo gezellig, en het geeft beetje een opgesloten gevoel, maar wel 
coronaproof. Want bij de heuse ingang van zo’n omheinde zitgelegen-
heid moet je je melden om een plekje toegewezen te krijgen. ‘Please 
wait to be seated’, heet dat in goed Eindhovens.  Wacht tot je een tafel 
toegewezen krijgt. Maar eerst de handen desinfecteren. Zaterdagavond 
lijken de gasten al helemaal gewend aan deze gang van zaken; gemor 
is er nauwelijks, veelal worden de aanwijzingen braaf opgevolgd. ,,Nee, 
de namen registreren doen we nog niet, daar beginnen we maandag 
mee”, zegt gastvrouw Luka die de bezoekers opvangt en op de plichten 
wijst. ,,We zoeken nog een manier om dat met een QR-code online te 
doen”, vertelt ze erbij.
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In Helmond bij café Franske aan de Havenweg lijkt het alsof er hele-
maal geen coronamaatregelen  getroffen zijn. Alleen het schoolbord 
met het opschrift ‘Welkom terug; 1,5 meter = 20 vaasjes Amstel’ herin-
nert de bezoekers aan de malheur die de horeca dezer maanden treft. 
Maar verder kan iedereen gewoon een plekje zoeken op het open ter-
ras. 

Zoals het gezelschap dat twee tafeltjes bezet. Aanvankelijk zijn ze met 
zijn zevenen, maar het clubje veertigers en vijftigers dijt allengs uit. En 
dan komt er iemand op de fiets voorbij die ook even aanlegt en een 
praatje maakt; het gebeurt vaker op dit terras. Bij de buren van De Kap-
per zit een gezelschap van vijf of zes mannen te kaarten, luidruchtig, 
roepend naar vooral de vrouwen die voorbij komen. Anderhalve meter 
afstand? Nooit van gehoord. Alleen huishoudens aan een tafel? Dan is 
dit wel een heel vreemde samenstelling.

Gek is ook dat het bij enkele zaken donker blijft. De Jongens bijvoor-
beeld, blijft dicht, omdat ze het risico niet willen lopen dat ze een boete 
krijgen. Of zelfs twee weken dicht moeten.  Terwijl dat, zeker tot een 
uur of elf, toch goed te managen is, maar dan zullen ze nog wel wat 
stappen moeten zetten in Helmond.  In Eindhoven zijn daar genoeg 
voorbeelden van. Dat het later, als de drank is in de man/vrouw, een 
probleem kan worden, zowel op het Havenplein als op bijvoorbeeld 
Stratumseind, is wel logisch. Misschien dat dan een avondklok in beeld 
komt. Het gerucht gaat al op Stratumseind dat burgemeester John 
Jorritsma zo’n vervroegde sluiting (om middernacht bijvoorbeeld) wil 
invoeren. 
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Rustiger in Helmond door samenwerking
In Helmond bleef het zaterdag trouwens rustig, zegt horecavoorzitter 
Peter van den Heuvel. ,,Het was wat minder druk door de hitte. Maar 
de politie en gemeentelijke handhavers waren ook nadrukkelijk en veel-
vuldig aanwezig. Samen met de horeca hebben ze ervoor gezorgd dat 
de sfeer goed bleef.” In sluiten om 00.00 uur ziet hij niet echt iets. ,,Dan 
verschuift het probleem naar de straat, want zie het gebied dan maar 
eens leeg te krijgen, zo vroeg.”

Ook alle andere terrassen zijn heel open op de  Helmondse Haven-
weg en het pleintje. Maar daar begeleidt de ober mensen wel naar 
hun plekje, zoals bij De Thuishaven. Er is ook meer ruimte tussen de 
tafeltjes. Maar die zaken zijn dan ook wat meer op eten gericht. Een 
groot verschil blijkt overal, ook in Eindhoven. Voor een hapje in de stad 
is iedereen toch al gewend om te reserveren. Sinds 1 juni moest dat 
sowieso al voor wie binnen wilde zitten in de horeca. Reserveren voor 
een plekje buiten komt daar nu bij. 

Geen probleem verwachten ze in Eindhoven, zegt voorzitter Ruud Bak-
ker van de lokale horecavereniging op zijn eigen terras Dommelstraat 
18. ,,We hebben nu zelf al wat geoefend vanavond. Nu het zo heet is, 
is het minder druk, dus dat ging goed. Maandag maakt de gemeente 
bekend hoe ze de nieuwe maatregelen gaat uitvoeren. Dinsdag maken 
we daar als horeca afspraken over, zoals we dat al eerder ook samen 
hebben gedaan”, aldus Bakker.
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Op Stratumseind denken de buren van bar Winston en biercafé Straffe 
Hendrik (de voormalige Bakkerij)  wel met de nieuwe maatregelen te 
kunnen leven. De registratie van de namen van gasten lijkt geen pro-
bleem te worden. ,,We geven ze gewoon een formuliertje dat ze in 
moeten vullen”, zegt Nik Walther van Winston. Bij de cafés waar veel 
jongeren komen zou dat nog wel eens tegen kunnen vallen, menen hij 
én buurman Roland van de Gevel. Ze vinden het wel allemaal zwaar 
overdreven. Weer moeten ze de horeca hebben, zeggen beide. 

Van de Gevel moet vervolgens wel even terug naar zijn eigen terras. 
Daar zit een groep van acht Engelsen verdeeld over drie tafeltjes. Ze 
krijgen bezoek van enkele luidruchtige landgenoten die er bij komen 
staan. Van de Gevel gaat er heen en grijpt met zachte hand in. ,,Los 
van corona, dit zijn jongens die je liever niet op je terras hebt”, klinkt het 
veelbetekenend. 

Dat het nu zo goed gaat, is volgens het duo te danken aan de waar-
schuwingen die de gemeente eerder oplegde. Kastelijns hebben 
daarop eieren voor hun geld gekozen. Een passant bij het Helmonds 
kanaal denkt dat de ophef van afgelopen week, toen burgemeester Elly 
Blanksma bij een bezoek aan de horeca een waarschuwing uitdeelde, 
nu zorgt voor meer rust op de terrassen.
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Duidelijk is dat de vakantietijd in combinatie met de hitte ervoor zorgde 
dat dit weekend nog wel te doen was voor de horeca. Of ze de nieuwe 
regels zo gemakkelijk kunnen handhaven als het echt druk wordt? In 
Eindhoven denken ze van wel. ,,Al is dat natuurlijk wel anders voor de 
uitgaanscafés. Daarvoor ben je niet gewend te reserveren, dan trek je 
gewoon van A naar B, dus dat is nog wel een dingetje”, zegt Bakker. 

De Helmondse horecavoorzitter Van den Heuvel ziet wel dat in Eind-
hoven de nieuwe regels wellicht wat makkelijker toe te passen zullen 
zijn. ,,Maar wij zullen ons allemaal aan die regels conformeren. Hoe we 
dat gaan doen, is aan iedere eigenaar zelf. Gelukkig hebben wij nog 
geen omheinde terrassen. Maar je kunt natuurlijk wel overal een tafeltje 
neerzetten waar mensen zich moeten melden. Ze kunnen dan het for-
mulier invullen dat Koninklijke Horeca Nederland heeft verspreid.”

F F F

Op teletekst pagina’s 112, resp. 111 verscheen het bericht links op 11 
augustus en op 17 augustus het bericht rechts.

F F F
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Teletekst plaatste op 28 augustus op pagina 105, resp. 122 de vol-
gende berichten.

F F F
De voorpagina van het ED van 28 augustus opende met een plaatje 
en tekst, waarvan we hier een scan laten zien..

F F F
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CRISIS EN HUMOR
Tijdens 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 relative-
ren en draaglijk maken van de ellende, die ons nu nog steeds 
overspoelt. Daarom besluiten we ook deze keer weer deze rubriek met 
een selectie van Coronagein en -ongein, die wij en jullie veelal via 
Whatsapp toegestuurd kregen.

F F F

H H H
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TIVOLI GESPOT – UITSLAG QUIZ

In het vorige clubblad 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 stad is dit te vinden?

De juiste antwoorden moesten zijn:
Tivoli.
Kopenhagen.

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

In dit clubblad hebben we geen nieuwe “Tivoli gespot”-quiz. 
We hebben nog wel materiaal voor 1 of 2 keer en we zijn aan het broe-
den op een nieuwe en andere quiz.

H H H
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SPONSORS

Bij het ter perse gaan van dit clubblad zijn onze sponsorpagina’s nog 
niet compleet bijgewerkt. Er wordt momenteel (met name door John 
Hanraths en Jack Engelen) hard gewerkt om ze weer up-to-date te 
krijgen, zodat we die in het volgende nummer weer kunnen plaatsen. 
Natuurlijk bedankt SV Tivoli op deze plaats al haar sponsors en vrijwil-
ligers.
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- de bal weer rolt
- de eerste trainingen en (oefen) potjes zijn afgewerkt
- er wel wat beperkende coronamaatregelen van toepassing zijn
- de anderhalve meter afstand hierbij gehandhaafd wordt
- deze regel gelukkig niet geldt in het veld
- korte mandekking dan niet mogelijk zou zijn
- ons drukke sportpark het ook lastig maakt om iedereen te huisvesten 

met die regels
- we daarvoor ook een beroep moeten doen op ieders eigen 
 verantwoordelijkheid
- de eerste burenstrijd in een bekerwedstrijd beslecht is
- het vaandelteam van RPC met een dikke 11-2 winst thuis bleef
- ons eigen vaandelteam toch ook al eens heeft gewonnen in een 

oefenpotje dit seizoen
- we in de seniorenafdeling een nieuw team vol oude bekenden teug 

op het nest hebben
- zij voor het laatst als jeugdteam actief waren
- de parkeerplaats nu al vaak vol staat
- de echte drukte echter nog moet beginnen
- we benieuwd zijn hoe dit opgelost gaat worden
- er wat problemen zijn met de afwatering in de kleedlokalen
- er bij de bouw niet goed is opgelet
- het water niet overal naar de putjes stroomt
- een kleedlokaal dan snel blank staat
- een bijzondere Tivoliaan ons ontvallen is
- ons zeer gewaardeerd lid Frans Mink helaas op 73-jarige leeftijd is 

overleden
- veel Tivolianen wel iets met Frans hadden
- Frans ons 90 jarig jubileum helaas niet mee zal maken
- wij Annie en de familie Mink veel sterkte wensen

H H H








