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REDACTIONEEL

Ja hoor, het Co-
vid19 virus steekt 
weer de kop 
op. We leken er 
langzaam vanaf 
te komen en al-
les herstelde zich 
enigszins.
Ook mocht er weer 
gesport worden, 

waardoor wij als club een positieve 
“mood” kregen. Er was weer roering 
op de Heihoef.
Nu na alle nieuwe regels is er nog 
steeds van alles gaande op de 
Heihoef, de inkomsten zullen echter 
wel wat minder worden nu de kantine 
weer dicht moet. Hoe dan ook, we 
zullen dit ook wel weer te boven ko-
men. Het belangrijkste is dat de 
gezondheid van alle Tivolianen en 
hun dierbaren op een goed peil blijft. 
We zullen allemaal onze offers moe-
ten doen en ook leed zal ons parten 
spelen. 
Hopelijk komt dat vaccin er snel en 
kunnen we de draad weer oppakken 
waar hij is blijven liggen. 
Door de aangescherpte regels is de 
algemene ledenvergadering tot nader 
order uitgesteld.

Al met al worden het weer spannende 
weken!

En natuurlijk wensen we jullie weer 
veel leesplezier

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

UITSTEL Algemene ledenvergadering
In tegenstelling tot wat in het meest recente clubblad gemeld werd, zal 
onze jaarlijkse ALV dit jaar niet op de geplande datum van 14 oktober 
doorgang vinden. De strenge maatregelen vanwege het Corona-virus 
zijn de reden voor het uitstel. Het bestuur heeft onlangs overleg gehad 
over een eventuele digitale bijeenkomst, maar heeft hier vanuit prakti-
sche oogpunten vanaf gezien. Een nieuwe datum volgt zodra de om-
standigheden dit weer toelaten.

Corona-nieuws
Zoals jullie weten, lopen de Corona-besmettingen sterk op in ons land, 
als gevolg hiervan heeft het kabinet zich genoodzaakt gevoeld om de 
maatregelen verder aan te scherpen. Tivoli volgt hierbij nauwgezet de 
regels die de overheid, KNVB en NOC*NSF ons oplegt. Dat betekent 
onder andere dat de kantine voorlopig gesloten blijft, ook zijn er geen 
toeschouwers toegestaan en dient men zo snel mogelijk het sportpark 
te verlaten na zijn of haar voetbal-gerelateerde activiteiten. De kleedka-
mers blijven voorlopig wel open, dit uiteraard met in acht name van de 
geldende regels. Voor de meest actuele informatie verwijs ik jullie naar 
onze site, waarop een link naar de geüpdatete regels te vinden is.

Contributiebetalingen
De eerste datum voor het betalen van contributie (1 oktober) is inmid-
dels achter ons. Momenteel wordt de balans opgemaakt van de ver-
schillende betalingen en degene die niet betaald hebben, krijgen ko-
mende week nog een laatste waarschuwing vanuit onze penningmees-
ter. Wanneer hier geen gehoor aan gegeven wordt, zal de spelactiviteit 
worden verwijderd. Dit betekent kort gezegd: niet betalen is niet spelen. 
Ook wanneer dat betekent dat het gehele team hierdoor te weinig spe-
lers heeft, waardoor de wedstrijd geen doorgang kan vinden. De even-
tuele boetes worden uiteraard verhaald op de schuldigen.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 2 Robert Dekkers veteranen
 3 Devon Vermeulen senioren
 4 Heroet Mustafa jeugd
  Mani Shojaian jeugd
  Lana van Oosterhout jeugd
 6 Anna Welten dames
  Danny Wartenbergh senioren
 7 Frans Joosten verenigingslid
 8 Margot Knippels verenigingslid
  Emma Kaptein jeugd
  Gabriël Bundel senioren
 9 Joey van Dinter senioren
 12 Jeffrey de Rijk veteranen
 13 Rick van de Laar senioren
 14 Saif Oedaichand jeugd
 15 Mandy Klaassen dames
  Anne Denteneer dames
 16 Hasan Saygili senioren
 19 Natasha Rijkers verenigingslid
 22 Javey Horrocks jeugd
 23 Damian Prusik senioren
 24 Mike Bax senioren
 25 Mayren Debie jeugd
 27 Ricardo van Bekhoven senioren
 29 Maarten Lubse senioren
  Tim Russell senioren
 30 Taron Avagian jeugd
 31 Michael Geraerts jeugd
  Halloween

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Peer Rennenberg verenigingslid
  Jamiel Visser jeugd
  Muhammed Gigold senioren
  Rezan Guntekin jeugd
 3 Martien Dielissen verenigingslid
  Kevin van Och senioren
 4 John Adriaanse senioren
  Pim Monen senioren
 5 Marc van Eijk senioren
 6 Sam Ebrahim jeugd
 7 Zakaria Strazzulla senioren
 8 Alan Krasinski jeugd
  Wiktor Wiatek senioren
 10 Cor de Waal verenigingslid
 11 Peter Smulders begeleider veteranen/
   lid van verdienste
  Juul van Hout lid van verdienste
  Jordi van Gemert senioren
 13 Ralf Walravens senioren
 14 John de Goey begeleider senioren
  Henk Iedema lid van verdienste
  Yusef Yasseen jeugd
  Ronnie van Leeuwen senioren
 16 Bjorn Puts jeugd
 18 Eric Dedewanou senioren
 20 Yamani Visser jeugd
  Mike Bekelaar verenigingslid
 21 Joost Heeregrave senioren
 23 Freddy Meulensteen veteranen
 25 Michael Niemann senioren
  Delano van Gemert senioren
 26 Laythan Huang jeugd
 27 Lenie Sanders lid van verdienste
  Mike van Doorn senioren
 28 Janish Telkamp dames

H H H
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VAN DE EREVOORZITTER

Koningvoetbal zit nog steeds stevig in de klem 
van de dame corona die, zonder dat we haar 
ware gezicht kennen, links en rechts blessures 
aanricht waarbij een lang herstel noodzakelijk is. 
Denk je de ene keer dat het allemaal wel mee 
zal vallen, word je daarna weer wakker geschud 
door de maatregelen die het kabinet denkt te 
moeten maken om erger te voorkomen. Als ik 
nu weer hoor dat onze club, en wij natuurlijk niet 
alleen, wordt getroffen door de nieuwe maatre-
gelen: wel voetbal, geen bezoekers of suppor-
ters en de kantine op slot, dan is dat geen leuk 

nieuws! Dan kan je als vereniging geen kant meer op. Wel behoorlijk 
wat uitgaven, om je leden te laten sporten, maar geen inkomsten vanuit 
je kantine omdat die tot verboden gebied is verklaard. Gelukkig heb ik, 
bij de eerste thuiswedstrijd, even de smaak kunnen proeven van de 
sfeer die bij Tivoli garant staat voor gezelligheid. Lekker buiten in de 
zon, afstand zo goed mogelijk inachtnemend buurten, zoals het hoort. 
Ik trof toevallig mijn oude schoolmaat Herman op het terras, ouwehoe-
ren troef. Een schoolmaat uit de jaren veertig, vijftig, dan kan je heel 
wat vertellen over vroeger, vooral als je er om elf uur bent gekomen en 
om zes uur weer naar huis toe gaat. Toen hij naar huis vertrok, zei Her-
man ”het was gezellig Dré, wanneer spelen ze weer thuis?” Ik denk dat 
we er weer een supporter bij hebben, iemand die op zoek is naar sfeer 
en gezelligheid en weet dat hij dat allemaal bij Tivoli kan vinden. Ik kan 
daar best trots op zijn! Wat ik overigens ook mooi vond om te zien, was 
het zichtbare plezier wat velen schijnbaar hadden om weer bij elkaar 
te zijn, of met z’n allen langs te lijn te staan en naar goed voetbal te 
kijken, hoewel het geen overwinning werd. Jammer dat er de komende 
weken geen supporters langs de lijn zullen staan, net alsof de winst-
stop al is ingegaan.

Maar Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen!

Dre Rennenberg
Erevoorzitter

H H H
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HET 1E

Ook dit seizoen berichten we weer over ons 1e in het clubblad. We blij-
ven dit doen met de verslagjes, zoals die in het ED of op ed.nl verschij-
nen of zoals die aan het ED of anderszins zijn aangeleverd, eventueel 
aangevuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl.

Waren de uitslagen van de oefenwedstrijden nog bemoedigend, in de 
1e groepsronde van de beker kwamen we er eigenlijk niet aan te pas 
met 2 flinke nederlagen tegen RPC (11-2) en Vlijmense Boys (7-2) en 
een klein verlies tegen DVS (2-1). De competitiestart was nog niet veel 
beter met een 0-4 thuisnederlaag tegen Avesteyn en 2-0 verlies uit bij 
Boskant. Kom op mannen.

Tivoli - Avesteyn (0-1) 0-4 20 september 2020

ED/ed.nl
Tivoli verloor de eerste thuiswedstrijd met ruime cijfers van Avesteyn, 
het werd 0-4. In de eerste helft hadden de bezoekers uit Heeswijk-
Dinther het initiatief en kwam het op 0-1. In de tweede helft probeerde 
Tivoli op gelijke hoogte te komen maar dit lukte niet, Avesteyn coun-
terde in het laatste half uur naar een ruime 0-4 overwinning.

Boskant - Tivoli (1-0) 2-0 27 september 2020

ED/ed.nl
Boskant boekte een eenvoudige overwinning op Tilvoli, op sportpark 
De Scheken werd het 2-0. Vanaf het eerste fluitsignaal was het een-
richtingsverkeer richting het doel van Tivoli. Het duurde echter tot de 
veertigste minuut alvorens Boskant op voorsprong kwam; Rob van der 
Heijden kopte fraai raak, 1-0. Rens van de Wijdeven schoot na een 
uur spelen de 2-0 binnen. Tivoli werkte hard maar kon amper gevaar 
stichten. Boskant had met nog ruimere cijfers kunnen winnen maar de 
laatste pass was te slordig.
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amateurvoetbaleindhoven.nl
Op de 2-0 zege van Boskant valt niet veel af te dingen. Boskant was 
gedurende driekwart van de wedstrijd de bovenliggende ploeg, maar 
doordat het scoren moeilijk bleek en de bezoekers toch ook wel een 
aantal kansen wisten te creëren, bleef het tot de 2-0 een spannende 
wedstrijd.  
In de 4e minuut leek de 1-0 al in de maak. Maar de slim genomen vrije 
trap werd uitstekend verwerkt door Tivoli doelman Aydin. Pas in de 27e 
minuut kregen de bezoekers hun eerste kans. Zonder resultaat want de 
strakke voorzet werd door de Boskant verdediging tot corner verwerkt. 
Een harde schuiver van Delano van Gemert, in de 35e minuut, leverde, 
door attent keeperswerk van Boskant doelman Vincent Staals, ook 
geen doelpunt op.
In de 40e minuut kwam Boskant op voorsprong. De gevaarlijk indraai-
ende corner van Rens van de Wijdeven werd door Rob van der Heijden 
uitstekend binnen gekopt: 1-0. Een voorsprong ‘van korte duur’ leek 
het, want de eerstvolgende tegenaanval leverde bijna de gelijkmaker 
op. Met enig ‘grabbelwerk’ wist Vincent het gevaar echter te bezweren. 
Een goede combinatie net voor de theepauze, waarbij de bal via Emiel 
en Brett uiteindelijk voor de voeten van Rens belandde, leverde ook 
geen doelpunt op. Tivoli doelman Aydin wilde niet mee werken  en wist 
de harde inzet van Rens van de Wijdeven tot corner te verwerken.
Na rust nam Boskant opnieuw het initiatief en creëerde een aantal 
goede mogelijkheden. De echte scherpte ontbrak. Dus doelpunten le-
verde het niet op. Een snelle uitval van de bezoekers, in de 57e minuut, 
bracht meer gevaar met zich mee. In goede positie kopte Tivoli aanval-
ler Joey Klaassen de bal ruim over. En ruim een minuut later was het 
aan de reactie van Vincent te danken dat de vrije trap van Mike Box 
niet binnenvloog.
In de 62e minuut haalde Rens van de Wijdeven de spanning uit de 
wedstrijd. Na enkele goede passeeracties schoot hij de bal, onhoud-
baar voor doelman Aydin, in de benedenhoek: 2-0. Doelman Aydin 
blesseerde zich bij z’n poging de bal uit de hoek te tikken zodat Faizel 
van den Broek de resterende 28 minuten het van hem moest overne-
men. Beide teams kregen nog enkele kansen op een doelpunt, maar 
onzuiverheid in de afwerking en attent werk van beide doelmannen 
maakten dat de eindstand eigenlijk bij de 2-0 al bepaald was.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

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

Zoals gebruikelijk ontvangen we regelmatig bijdrages over de jeugd 
van Dion Bell en zijn leiders. Onderstaand de 2e aflevering van seizoen 
2020-2021.

JO13

Tivoli JO13-1 - RPC JO13-3 6-1 5-9-2020

Onze tweede bekerwedstrijd en meteen een derby tegen de buren. Zij 
hadden de eerste wedstrijd ook gewonnen met ruime cijfers dus we 
waren scherp. Na vijf minuten voetballen bleek dat ze niet zo goed wa-
ren als we dachten en kregen we voldoende kansen. Toen de eerste 
erin vloog door een mooie knal van Brian was het eigenlijk al gelopen. 
Ze kregen de bal maar moeilijk uit de verdediging en aan het einde van 
de eerste helft was het dan ook al 3-0, allen gemaakt door Brian. 
In de tweede helft kwam Romano in het veld en die scoorde ook 
meteen de 4-0. 
Toen kregen we een aanval tegen en ze scoorden dan toch de 4-1. 
Daarna was het Brian die nog tweemaal scoorde en de eindstand op 
6-1 bracht.

Tivoli JO13-1 - UNA JO13-4 9-0 12-9-2020

De laatste wedstrijd in de  poule tegen de zwakste op papier. Dit bleek 
niet alleen op papier maar ook in het veld. Het was vanaf de eerste 
minuut eenrichtingsverkeer richting het doel van UNA. De een na de 
andere vloog erin en aan het einde van de wedstrijd stond de monster-
score van 9-0 op het scorebord (3x Brian, 1x Mani, 1x Stijn, 2x Milan, 
1x Pim, 1x Noah).
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Rhode JO13-2 - Tivoli JO13-1 6-1 19-9-2020

De eerste competitiewedstrijd van het jaar tegen een tegenstander die 
heel erg goed was, bleek achteraf.
We begonnen erg slap en dat resulteerde in kans op kans voor de te-
genstander, we hadden geen aap kans en mochten van geluk spreken 
dat het bij rust maar 3-0 stond ipv 6-0. Dit kwam mede doordat onze 
keeper Tommy een geweldige wedstrijd aan het keepen was en ook 
nog even een penalty tussendoor stopte. 
In de tweede was er hetzelfde spelbeeld , we probeerden het wel maar 
het lukte niet. 
Rhode scoorde nog tweemaal waarna wij er dan toch ook 1 mochten 
maken. Noah werd mooi aangepast door Brian en hij scoorde beheerst 
in de korte hoek. Hierna scoorde Rhode de laatste van de wedstrijd die 
eindigde in een 6-1 nederlaag. Van de inzet valt niets te zeggen maar 
vandaag was de tegenpartij een maatje te groot.

JO12

Tivoli JO12-1 – UNA JO12-1 4-6 05-09-2020

Vooraf ingeschat is dit de sterkste tegenstander in de competitie, dus 
ingesteld op een zware wedstrijd.
Het 1e kwartier waren we onzorgvuldig en speelden de ballen niet in de 
voeten, waardoor UNA constant in balbezit was. Hieruit kwamen geen 
echte kansen, onze 1e uitbraak was wel meteen een doelpunt, Ro-
mano kwam vanuit de zijkant vrij voor het doel en zijn schot werd door 
de keeper niet goed ingeschat, 1-0. De druk vanuit UNA bleef hoog, 
Niels hield zonder echte moeite zijn doel schoon, totdat een klutsbal via 
Donny in het doel rolde, 1-1.
Het 2e kwartier werd beter rondgespeeld en kregen we wat grip op de 
wedstrijd en een uitval via Saif en Mayren werd slim door Mayren in het 
doel getikt, 2-1 (ruststand).
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Boven verwachting stonden we voor, maar er wacht nog een halve 
wedstrijd, het moest beter als we deze wedstrijd willen winnen. De 1e 
aanval van UNA was direct raak 2-2, we raakten niet van slag en gin-
gen steeds beter spelen, UNA kreeg kleine kansen, maar door goed 
verdedigend werk waren het schoten van veraf, welke geen probleem 
voor Niels waren. Voor het einde van dit kwart gaven we nog gas en 
binnen 1 minuut scoorde Luuk en Romano na een goed combinatie en 
een geplaatst schot 4-2.
Het laatste kwartier zou de storm van UNA komen, we hielden het bijna 
10 minuten vol, maar daarna was het ineens helemaal over waardoor 
UNA uiteindelijk nog de winst naar zich toe trok, einduitslag 4-6.
Vooraf zouden we hiervoor getekend hebben, maar na de wedstrijd had 
het toch anders kunnen zijn. Toch tevreden, vooral het 2e en 3e kwart 
was erg sterk, hierop gaan we verder bouwen.

Boskant JO12-1 – Tivoli JO12-1 7-5 12-09-2020

Op papier een mindere tegenstander, maar door slecht spel van ons 
liepen we constant achter de feiten aan, en konden pas na 20 minuten 
op 3-3 komen.
Direct hierna kregen we weer onnodige goals tegen, het lukte vanaf nu 
om de druk op te voeren en het spel leek zich te keren. Maar van het 
ene op het andere moment draaide een speler van Boskant door en 
viel spelers van ons aan.
Na veel overleg en rust brengen is besloten de wedstrijd voort te zet-
ten, zodat het voor de kids afgerond kan worden en niet dat hierdoor 
een trauma ontstaat. Begrijpelijk waren de kids niet meer met goed 
spel bezig en was de wedstrijd gelopen. Na veel gepraat lijkt het nu dat 
de kids het goed verwerkt hebben. 

Tivoli JO12-1 – Unitas JO12-4 18-2 19-09-2020

Unitas heeft alle wedstrijden met grote cijfers verloren, dus deze op-
dracht lag er bij ons ook. De tegenstander was zo slecht dat ons min-
dere spel niet eens op viel. Natuurlijk zaten er goede fases in en goede 
aanvallen, maar ook werd slordig gespeeld. 
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Goed voor het gevoel en doelsaldo, maar uiteindelijk hebben we van 
deze wedstrijd niet veel geleerd.

DBS JO12-3 – Tivoli JO12-1 7-1 26-09-2020

Een belangrijke wedstrijd om aansluiting met de top 3 te behouden.
Het 1e half uur speelden we sterk, veel druk op de bal, met stand 1-1 
gingen we rust in. Nathan werd na een bewuste actie op zijn voet te 
geblesseerd om verder te kunnen, de beste speler van hun, erg groot 
voor zijn leeftijd, scoorde uiteindelijk alle doelpunten!
We houden ons vast aan het 1e half uur, waarin we hebben laten zien 
dat we het kunnen, ook tegen een versterkte tegenstander.
Houd dit vast, dan zit de 3e plaats er nog steeds in.

JO11

Onze JO11-1 was door BVO FC Den Bosch JO11 uitgenodigd voor een 
oefenwedstrijd, deze was gisteren 1 oktober in het stadion De Vliert 
van FC Den Bosch. Het was een fanatische wedstrijd met als uitslag 
1-8, de jongens hebben genoten.

Van deze wedstrijd hebben we enkele plaatjes van Facebook geplukt.
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Ook kregen we een hele serie foto’s, hieronder een selectie daarvan.
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Vers van de pers
Vandaag, op zaterdag 3 oktober, won FC Eindhoven AV de topper 
tegen Tivoli met 6-2, waardoor de koppositie weer aan de concurrent 
moest worden afgestaan.

H H H

LEDENMUTATIES

Bedankt
Omar Albayaty
Mertcan Cibli
Ashley Dielemans
Walid Hilali
Deniz Sahin
Bram Tausch

Nieuw 
Furkan Akyildiz JO12-1
Lieke Smeets dames
Finny Hartogs 4e

Wiktor Wiatek 5e

Fleur van den Boomen dames

H H H
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TIVOLI GESPOT – LAATSTE QUIZ

In het vorige clubblad hebben we gemeld, dat we voor deze rubriek nog 
over fotomateriaal voor 1 of 2 keer beschikken en we hebben besloten 
om ons materiaal in een keer op te maken. Daarom is deze laatste 
Tivoli gespot-quiz in 2 delen.

Hier zijn dan enkele Tivoli-gerelateerde foto’s voor deel 1.

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

Wat is de naam van dit gebouw?

In welke stad is dit te vinden?

In welk jaar werd het opgericht?
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En dan nu enkele Tivoli-gerelateerde foto’s voor deel 2.

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

Wat is de naam hiervan?
Bij welke grote Italiaanse stad ligt dit?
Hoe heet de plaats?

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

H H H
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TUSSENSTANDEN 2020 – 2021

Tivoli 1 4e klasse F

Tivoli 2 4e klasse 413
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Tivoli 3 5e klasse 521

Tivoli 4 5e klasse 522
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Tivoli 5 5e klasse 523

Tivoli vrouwen 6e klasse 2 (najaar)
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Tivoli JO13-1 4e klasse 03 (najaar)

Tivoli JO12-1 3e klasse 07 (najaar)
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Tivoli JO11-1 hoofdklasse 05 (najaar)

Tivoli JO10-1 3e klasse 24 (najaar)

Bij deze competitie worden geen uitslagen en standen weergegeven. De 
spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkelfase, 
waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt aan het 
spelplezier en de individuele ontwikkeling.

Tivoli JO9-1 4e klasse 30 (najaar)

Bij deze competitie worden geen uitslagen en standen weergegeven. De 
spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkelfase, 
waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt aan het 
spelplezier en de individuele ontwikkeling.

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

Het COVID19-virus, beter bekend als Corona, blijft 
ons achtervolgen. Na de versoepelingen, waarover 
we jullie in het vorige clubblad konden berichten, heb-
ben we nu te maken met een sterke opleving van het 
virus en is er een zg. tweede golf op gang gekomen. 
We mochten weer samen sporten en de sportkantines 
mochten open, uiteraard met inachtneming van de 
basis-Coronaregels. Inmiddels zijn de teugels weer 
strakker aangehaald en zijn b.v. de sportkantines de 

komende tijd verplicht gesloten. Laten we met z’n allen proberen Co-
rona eronder te krijgen door ons ten minste aan de nieuwe basisregels 
te houden.
Net zoals de vorige keer hebben we in deze rubriek een aantal publi-
caties/artikelen verzameld, die met dit alles samenhangen en die we 
dit keer weer in gewone chronologische volgorde (dus van oud naar 
nieuw) plaatsen.

Op 7 september stond er in het ED en op ed.nl het volgende artikel:

VINDEN SUPPORTERS VAN FC EINDHOVEN EN HELMOND 
SPORT VOETBAL KIJKEN IN CORONATIJDEN NOG WEL 
LEUK?

EINDHOVEN/HELMOND - Zowel FC Eindhoven als Helmond Sport 
speelde dit weekend de eerste competitiewedstrijd thuis. Corona 
voegde een fiks aantal nieuwe spelregels toe voor supporters. Is 
het nog wel leuk zo, voetbal kijken?

Twan Linders 07-09-20, 07:45 Laatste update: 09:58 Bron: ED
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De supporters aan de overkant zitten verspreid als donkere plukjes in 
een veld van lege lichtblauwe stoelen, zaterdagmiddag in het stadion 
van FC Eindhoven. Met stickers is aangegeven welke stoelen gebruikt 
mogen worden. Maar met 746 man publiek (allemaal supporters van 
de thuisclub, dat wel) is het niet bepaald een volle bak. Vrienden Tom 
Donkers uit Valkenswaard en Bram Smeekens uit Tilburg beschrijven 
tijdens de rust de sfeer in het stadion met een weinig flatteus drielet-
terwoord. Vooropgesteld, ze zijn blij dat ze überhaupt voetbal kunnen 
kijken. „Maar heel de sfeer is weg, je mag niet eens zingen.”

“Normaal kun je als publiek met z’n allen achter het team gaan 
staan. Het is nu net of je thuis voor de tv zit te kijken”
Pepijn van Bodegraven, Supporter FC Eindhoven

„Toch is het niet zo anders dan ik verwacht had, misschien omdat je op 
tv al wedstrijden gezien hebt”, zegt Pepijn van Bodegraven, als hij in de 
rust bij het supportershome een pilsje drinkt. Hij bekijkt de wedstrijd te-
gen Telstar met zijn zoon Seppe en vader Koos.  „Je bent er inmiddels 
aan gewend dat je spelers kunt horen praten.” De Eindhovenaar heeft 
vooral het gevoel dat je als publiek minder invloed kunt uitoefenen op 
de spelers. „Normaal kun je als publiek met z’n allen achter het team 
gaan staan. Het is nu net of je thuis voor de tv zit te kijken.”

Schreeuwen is een natuurlijke reflex
En bovendien mag het helemaal niet, schreeuwen of juichen. „Er werd 
gelukkig niemand op aangesproken als het wel gebeurde”, zegt Van 
Bodegraven. Het moet gezegd worden: de meeste bezoekers houden 
zich goed aan het schreeuwverbod. In de eerste helft klinken er af en 
toe wat luide kreten van teleurstelling of verontwaardiging of om de 
spelers aan te moedigen. En vlak na de rust gaat het dak er even af 
van vreugde als FC Eindhoven binnen acht minuten een achterstand 
weet om te buigen in een voorsprong. Wat premier Rutte er ook van 
vindt, het juichen en schreeuwen is zo’n onbewust automatisme, zo’n 
natuurlijke reflex. „Je vergist je gauw, hè”, zegt Herman Mulders (75), 
opgegroeid in Stratum.
Een dag later geeft stadion De Braak in Helmond in grote lijnen het-
zelfde beeld, als Helmond Sport aantreedt tegen NAC. De clubs doen 
hun best om het netjes te regelen, willen niet in verlegenheid gebracht 
worden. Stewards met een mondkapje scannen de toegangsbewijzen. 
Maar de gezondheidscheck is op zijn best zeer minimaal en bij de poort 
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hangt desinfecteringsmiddel waar iedereen straal aan voorbij loopt. 
Een groot deel van de supporters houdt zich netjes aan het voorschrift 
om onderling drie stoeltjes afstand te houden. Maar niet iedereen: in 
sommige vakken zitten supporters op een kluitje. Uit vrije wil, want 
voetbal kijken blijft toch vooral een sociale bezigheid. 

“Met de mannen die op de tribune in mijn buurt zitten, zit ik ook in 
de kantine. Die gebruiken hun gezond verstand en blijven thuis als 
ze ziek zijn”
Adelin van Aerle, Supporter Helmond Sport

Bijna alsof alles als vanouds is
Hier hangt rond een deel van de supporters een sfeer van recalcitrante 
baldadigheid. Adelin van Aerle uit Helmond vindt de coronamaatregelen 
overtrokken. „Het interesseert me niks al zitten er tien man op mijn lip. 
Met de mannen die op de tribune in mijn buurt zitten, zit ik ook in de 
kantine. Die gebruiken hun gezond verstand en blijven thuis als ze ziek 
zijn.”

De koren die in Helmond soms vanuit de noordtribune oplaaien, klinken 
net wat harder dan een dag eerder in Eindhoven. En met 1125 bezoe-
kers is het in Helmond drukker. Uitverkocht naar coronamaatstaven. 
„Het is net zo druk als vorig seizoen”, zegt Robert van Bijsterveld uit 
Mierlo gekscherend. Het voelt daardoor wel bijna alsof alles als van-
ouds is. Dat beaamt Ewald van Duppen uit Helmond: „Ik merk niet echt 
verschil.”

F F F
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In het ED en op ed.nl stond het volgende artikel op 11 september: 

Terassen op de Markt in Eindhoven. Foto Sem Wijnhoven/DCI Media

HORECA ZET ZICH SCHRAP VOOR DE WINTERMAANDEN

EINDHOVEN - Na een voorzichtig herstel de afgelopen maanden 
staat de horeca voor een volgende uitdaging in coronatijd. Met de 
herfst en winter in aantocht zoeken kroegen en restaurants  ma-
nieren om ook in die maanden voldoende omzet te draaien. Met 
een overdekt en verwarmd terras bijvoorbeeld. De vraag is of ge-
meenten willen meedenken en soepel omgaan met de regels.

Kas van Vliet en Rob Burg 11-09-20, 06:30 Laatste update: 07:34 Bron: ED

De komende dagen kan de horeca nog een keer vol aan de bak. De 
voorspellingen beloven zomerse temperaturen en de terrassen zullen 
dus wel weer vollopen. 
Welkome inkomsten voor de sector die hard geraakt is door corona. 
Veel gemeenten stelden zich de afgelopen maanden soepel op en veel 
ondernemers mochten hun terrassen uitbreiden om wat extra omzet te 
draaien. Ondernemers breken zich nu het hoofd over de mogelijkheden 
om de terrassen ook in de winter vol te krijgen, want met alleen een 
paar tafeltjes binnen hebben ze het straks hard te halen.

Wind en regen
Zo ook Robert van Wieren, bestuurslid van Horeca Veldhoven en uitba-
ter van Partycentrum Manhattan in die gemeente. Met een overkapping 
wil hij de bezoekers van zijn terras beschermen tegen wind, regen en 
kou maar het is de vraag of de gemeente toestemming geeft. ,,Normaal 
gesproken mag het niet, maar we leven nu natuurlijk niet in een norma-
le situatie. Tot dusver heeft de gemeente meegedacht, dus we hopen 
dat ze dat nu ook doen.”
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In Eindhoven mochten ondernemers aan de Markt de afgelopen maan-
den het hele plein gebruiken voor grotere terrassen. Onder de parasols 
was het er aangenaam vertoeven maar als het kwik straks daalt, zal er 
iets moeten gebeuren om bezoekers te verleiden plaats te nemen aan 
een van de tafeltjes. De ondernemers hebben plannen  om de terras-
sen -wellicht als één geheel- te overkappen. 

‘Nodig om te overleven’
Perry Kusters, eigenaar van restaurant Queen en voorzitter van de 
Vereniging Marktbelangen, houdt zich op de vlakte. ,,We zijn met de 
gemeente in conclaaf om te kijken wat er wel en niet kan. Het verkeert 
nog allemaal in de ontwerpfase.” Dat er iets moet gebeuren, staat vol-
gens Kusters buiten kijf. ,,Het is gewoon nodig om als horeca te overle-
ven.” 

De gemeente Eindhoven bevestigt dat er overlegd wordt met de horeca 
en de Veiligheidsregio over wat er straks mogelijk is, maar wil er verder 
nog niets over kwijt. De plannen van de ondernemers halen in elk ge-
val een streep door de rekening van de jaarlijkse ijsbaan op de Markt. 
De organiserende stichting Depot heeft alvast een vergunning aange-
vraagd voor een plekje op het Begijnenhof, laat zij weten. 

Heaters
De bestaande regelgeving maakt sommige wensen van ondernemers 
in ieder geval ingewikkeld. Zo is het overkappen van terrassen niet 
zomaar toegestaan. In sommige gemeenten wordt dit aangemerkt als 
evenement en dat brengt in deze tijd de nodige bezwaren met zich 
mee. Ook zijn er regels voor het verwarmen van een overdekt terras. 
,,Als het overkapt en afgesloten is, zijn heaters met gasflessen niet toe-
gestaan”, weet Tom van Brussel van de ondernemersvereniging Stra-
tumseind. ,,Dat heeft te maken met de veiligheid.

Op Stratumseind kijken we naar alternatieven, zoals een 
warmtelamp op zonne-energie.” 
Ook Van Brussel is in gesprek met de gemeente en hij is positief ge-
stemd over de uitkomsten van die gesprekken. ,,Normaal gesproken 
moeten overkapte terrassen aan drie zijden open zijn, wellicht kan hier 
in deze tijd ook vanaf geweken worden. De gemeente lijkt bereidwillig 
en dat is nodig ook.”
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Overkapte en verwarmde terrassen, niet alle ondernemers zien het als 
een oplossing. ,,Voor cafés kan het uitkomst bieden maar ik geloof niet 
dat mensen er gaan zitten om iets te eten”, vertelt Paul Tholen van res-
taurant Veertien uit Eersel. ,,Heel simpel, het eten koelt gewoon te snel 
af. Ook met heaters. Het terras heeft ons de afgelopen maanden veel 
gebracht en we mogen het langer laten staan dan andere jaren. Maar 
als het kouder wordt, haal ik het naar binnen.” Tholen zoekt naar an-
dere oplossingen om de winter door te komen. ,,We werken binnen in 
de voorste helft met tijdsblokken van 2 tot 2,5 uur. Gasten hebben iets 
minder tijd om na te borrelen maar je moet keuzes maken anders red je 
het niet.”

F F F

Op teletekstpagina’s 109 en 111 zagen wij op 16 september de 
volgende berichten:

F F F
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In het ED en op ed.nl van 17/18 september verscheen het volgende 
artikel:

KROEGEN IN RANDSTAD 
OM 01.00 UUR DICHT, NA 
MIDDERNACHT LICHT 
AAN IN CAFÉS

Kroegen in de Randstad mo-
gen straks vanaf 00.00 uur 
niemand meer naar binnen 
laten, om 01.00 uur moet 

de tent sluiten. Daarnaast mogen er in feestzalen nog maximaal 
vijftig mensen bijeenkomen. Dat heeft het kabinet samen met zes 
‘oranje’ veiligheidsregio’s besloten.

Edwin van der Aa 17-09-20, 20:13 Laatste update: 22:32

Het coronavirus laait vooral op onder jongeren. De maatregelen moe-
ten het virus terugdringen. Het betreft de regio’s Amsterdam Amstel-
land, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en 
Hollands Midden.
In deze regio’s, die allemaal tot de Randstad behoren, is de bevolking 
gemiddeld jonger dan elders in Nederland en er liggen studentenste-
den zoals Delft en Leiden.
Juist onder studenten en werkende jongeren, die veel uitgaan, grijpt 
het virus in deze regio’s om zich heen. Dus moeten vanaf middernacht 
de deuren dicht in de horeca. Ook spreekt het personeel mensen bij de 
deur en binnen actief aan op hun gedrag.
Verder wordt de groepsgrootte in feest- en borrelzalen tot vijftig man 
beperkt. In horecaruimtes waar mensen rouleren, geldt nu een maxi-
mum van honderd. En er komen voorlichtingscampagnes in de zwaarst 
getroffen regio’s.

Thuisfeestjes
Jongeren komen - vaak zonder inachtneming van de coronaregels - 
aantoonbaar vaak bijeen op verenigingen, in kroegen en op thuisfeest-
jes. In de huiselijke kring blijft ‘het dringende advies’ aan alle mensen 
desondanks niet meer dan zes gasten te ontvangen, buiten het eigen 
huishouden.
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De campagnes moeten zich vooral gaan richten op studenten en op 
jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Het kabinet heeft 
geen mogelijkheden om achter de voordeur in te grijpen bij bijvoorbeeld 
studentenhuizen, tenzij er overlast is volgens de politie. Daarom wordt 
nu gekozen voor informeren. Ook de studentenverenigingen werken 
daaraan mee.
Het is de bedoeling dat premier Rutte en coronaminister De Jonge mor-
genavond op een persconferentie melden dat de regio’s de alarmfase 
‘zorgelijk’ meekrijgen. Dan worden ook alle maatregelen per regio offici-
eel bekendgemaakt.

F F F
Op 23 september stonden de volgende berichten op teletekstpagina’s 
110 en 114:

F F F
Het ED en ed.nl hadden op 24 september het volgende artikel:

REGIO NAAR ‘ZORGELIJK’, 
HORECA VOELT DE BUI AL HAN-
GEN: ‘WE WORDEN ONEVENRE-
DIG HARD GERAAKT’

EINDHOVEN - Ook in Brabant-Zuid-
oost gaat het risiconiveau naar ‘zor-
gelijk’, zo melden bronnen in Den 

Haag. Of ook hier de horeca eerder dicht moet, is nog de vraag. De 
veiligheidsregio houdt de kaken vooralsnog stijf op elkaar. 
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Diede Hoekstra 23-09-20, 22:10 Laatste update: 09:08 Bron: ED

Tussen hoop en vrees, zo wachten horeca-ondernemers in de regio 
af welke maatregelen er genomen gaan worden. Moeten cafés hier 
straks, net als in delen van de Randstad en Utrecht, ook om 01.00 uur 
dicht en komt er ook hier een verbod op bijeenkomsten met meer dan 
vijftig mensen?
Dat besluit is in eerste instantie aan de veiligheidsregio. Ook een bur-
gemeester mag voor de eigen gemeente aanvullende maatregelen ne-
men en het kabinet mag ingrijpen als de volksgezondheid in het geding 
is. ‘Welke lokale maatregelen in een regio of stad passend zijn, hangt 
af van de situatie’, zo schrijft de rijksoverheid op haar website. ‘Komen 
er veel toeristen of juist weinig? Zijn de straten breed of smal en hou-
den mensen zich goed aan de regels.’

Sluiten kan averechts effect hebben
Ruud Bakker van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven 
hoopt op maatwerk. ,,Dit is een andere regio dan de Randstad. Minder 
druk en minder toeristen bijvoorbeeld. Dat er iets moet gebeuren snap-
pen we maar het vroeger sluiten van de horeca kan ook een averechts 
effect hebben. Als cafébezoekers na sluitingstijd massaal thuis verder 
gaan bijvoorbeeld. Verreweg de meeste besmettingen vinden daar 
plaats. We hebben veel overleg gehad met de gemeente en donderdag 
horen we waarschijnlijk meer.” 
Veel ondernemers voelen de bui echter al hangen. ,,Er moet iets ge-
beuren dus dan moet de horeca er weer aan geloven”, aldus Geert 
Blenckers die in de regio twaalf horecazaken exploiteert. ,,Zo is het tot 
dusver iedere keer gegaan en dat is enorm frustrerend. Bouwmarkten, 
supermarkten en sportscholen, overal drommen mensen samen maar 
de horeca moet de klappen weer opvangen. We worden onevenredig 
hard aangepakt, keer op keer. Dat er iets moet gebeuren, prima. Maar 
dan wel over de hele linie. Ons een paar uur eerder sluiten heeft geen 
enkele zin. Corona is niet pas na 1 uur ‘s nachts besmettelijk.”

De Brabantse Veiligheidsregio’s willen 
zogezegd nog niets kwijt over de verho-
ging van het risiconiveau. ,,We zien ook 
dat de besmettingen oplopen, maar we-
ten nog niet wat dat betekent”, stelt een 
woordvoerder van Brabant-Zuidoost in 
een kort statement.
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Verregaande gevolgen voor de horeca
Een nieuwe reeks verregaande maatregelen zal verregaande gevolgen 
hebben voor de horeca, zo denkt Ruud Bakker. ,,Iedereen is na de vo-
rige sluiting net weer een beetje op adem maar er zit nog geen vet op 
de botten om dit op te vangen.” Ook Tom van Brussel van de horeca-
vereniging Stratumseind ziet het somber in. ,,Hier begint de stapavond 
om 23.00 uur en mensen komen echt niet eerder als we vroeger dicht 
moeten. Ik hoor mijn bezoekers nu al zeggen dat ze dan wel thuis 
een feestje gaan bouwen. Dat lijkt me toch ook niet de bedoeling van 
nieuwe maatregelen. Natuurlijk is gezondheid het allerbelangrijkst maar 
het zou fijn zijn als er eens verder gekeken wordt dan alleen naar de 
horeca.” 
Dat vindt ook collega-ondernemer Geert Blenckers. ,,We hebben het in 
de horeca best aardig op orde en er wordt volop gecontroleerd op nale-
ving van de regels. En dan zie ik op televisie stadions waar het publiek 
in de polonaise staat. Leg het mij maar uit?” Blenckers heeft weinig 
geloof in maatwerk voor deze regio. ,,Het beleid is nu al onbegrijpelijk, 
laat staan als er in iedere veiligheidsregio andere regels gaan gelden. 
Het is nu september en als we eerder dicht moeten, zal dat voor lan-
gere tijd zijn. Ze helpen de natte horeca helemaal om zeep.”

F F F
Op Teletekstpagina’s 104 en 105 verschenen op 28 september deze 
berichten:

F F F
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Op de voorpagina van het ED van 28 september stond een artikel, 
waarvan we hier een scan laten zien.

F F F
De scan, die we nu tonen, is van de voorpagina van het ED van 29 
september.

F F F
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Het ED en ed.nl had op 29 september ook nog het volgende artikel:

HORECA DOL VAN ALLE 
RICHTLIJNEN
EINDHOVENSE HORE-
CAMAN OVER NIEUWE 
MAATREGELEN: ‘IS EEN 
VIRUS ‘S AVONDS PAS 
BESMETTELIJK?’

EINDHOVEN/HELMOND - Amper 24 uur gold de regel dat cafés 
vanaf middernacht geen nieuwe gasten meer binnen mochten la-
ten. Maandag greep het kabinet alweer in en geldt een landelijke 
21.00 uur. Ook de groepsgrootte gaat verder aan banden: maxi-
maal veertig mensen op het terras. Horecaondernemers worden 
knettergek van alweer nieuwe regels 

Kas van Vliet 28-09-20, 19:38 Laatste update: 09:34 Bron: ED

,,En wéér wordt er meteen gewezen naar de horeca,” zucht Ruud Bak-
ker diep. ,,Ik ben er nou toch wel echt klaar mee.” Bakker is de uitbater 
van Dommel 18 en voorzitter van Koninklijke Horeca Eindhoven. Hij 
vindt dat er onevenredig veel aandacht wordt besteed aan de horeca, 
terwijl er wat betreft het indammen van besmettingen er volgens hem 
ook in andere sectoren winst valt te behalen. ,,Het begint er stevig op 
te lijken alsof wij het makkelijkste doelwit zijn. In het weekend puilt alle 
detailhandel uit van de mensen. In de winkelstraten kon je afgelopen 
zaterdag over de koppen lopen.”

Vreemde boodschap
In augustus werd er door premier Mark Rutte nog met lof gesproken 
over de horeca en dat men beter daar kon gaan zitten in plaats van 
thuisfeestjes te organiseren. ,,Dan is dit toch een vreemde boodschap? 
Waar denk je dat mensen nu dan heen gaan?” Gaat Bakker verder. 
,,De Koninklijke Horeca Nederland vernam via het RIVM dat het groot-
ste deel van de besmettingen in huiselijke sferen plaatsvindt en maar 
5,5 procent in de horeca.”
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De vraag is daarom of de komende drie weken waarin deze maatrege-
len getest gaan worden veel effect zullen tonen. Tom van Brussel heeft 
zowel een restaurant als een danscafé in het centrum van de stad en 
denkt van niet. ,,Het is maar een klein deel van de gasten dat na twaal-
ven blijft zitten. Het gros van de mensen gaat momenteel in de avond 
dineren en borrelen. Dat is dan toch net zo goed een risico? Of is het 
virus pas ‘s avonds laat besmettelijk?”

Wisselvallig
Het is daarnaast als ondernemer lastig om op deze wisselvallige ma-
nier plannen te maken. Geert Blenckers heeft meerdere zaken in Eind-
hoven en Helmond en geeft aan dat het telkens inspelen op de actu-
aliteit veel vraagt van de branche. ,,We moeten steeds nieuwe dingen 
communiceren aan gasten en medewerkers. Niemand snapt er nog iets 
van. Verplicht reserveren in de kroeg? Ook zoiets. Dat wordt dat ineens 
opgelegd door de overheid, maar wij hebben helemaal geen hulpmid-
delen om dat even snel te voor elkaar te krijgen.” 
Mark van Rattingen heeft twee zaken in Oirschot en spendeerde dui-
zenden euro’s om zijn terrassen te voorzien van onder andere spat-
schermen. ,,Krijg je vlak daarna weer te horen dat dat niet werkt en nu 
is de regel dat je een overdekt terras niet vol mag zetten. 
Dat is toch om gek van te worden?”

F F F
Ook op 29 september kwam Teletekst met de volgende berichten:

F F F
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Van de voorpagina van het ED van 30 september hebben we de kop 
van een artikel van Chris Paulussen gescand, die je hieronder aantreft. 

Een dringend advies om mondkapjes te dragen is vrij-
blijvend.Winkeliers en de horeca willen heldere regels.

F F F

In datzelfde ED en op ed.nl (30 september) vonden we het volgende 
artikel:

GEEN OUDERS OP SPORTPARK: WIE STRIKT NU VETERS?

HELMOND/EINDHOVEN - Sportbonden lieten dinsdag weten dat de 
competities doorgaan, ook al is publiek niet toegestaan. Sportver-
enigingen zijn blij, al beseffen ze dat ze meer vragen van vrijwil-
ligers.

Wil Van den Heuvel, Bart Werts 30-09-20, 13:25 Laatste update: 14:57 Bron: ED

Wie helpt een jong kind met aankleden nu de ouders het sportpark niet 
mogen betreden? ,,Wij adviseren de jeugd om al zoveel mogelijk in te-
nue naar het sportpark te komen, dat scheelt al veel tijd qua omkleden. 
Hoe het na een training of wedstrijd moet weet ik niet, wellicht is thuis 
douchen de beste optie”, geeft Antoon Linders aan. De wedstrijdse-
cretaris van de jeugdafdeling van voetbalclub SV Someren is blij dat 
de KNVB besloot om de competities niet stil te leggen: ,,We moeten 
in deze moeilijke tijd toch proberen het ‘normale’ leven door te laten 
gaan.”
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,,Bij trainingen lieten we toch al geen ouders meer toe sinds we enkele 
weken geleden de hal in zijn gegaan”, aldus penningmeester Sandra 
Sullivan van PSV Handbal. ,,Met tribunes kun je als iedereen zit de 1,5 
meter afstand handhaven. Bij trainingen zijn de tribunes ingeschoven, 
dus laten we ook niemand toe.”

Terug naar een paar maanden geleden
Over hoe te handelen bij wedstrijden heeft het bestuur van PSV Hand-
bal meteen navraag gedaan bij sportkoepel NOC*NSF. Sullivan: ,,Bij 
uitduels van de jeugd zijn chauffeurs onderdeel van het team en mogen 
als publiek toekijken. Tijdens thuisduels zijn de vervoerders van de te-
genpartij uiteraard ook welkom. In het sportcafé proberen we een live-
verbinding op te zetten voor maximaal dertig mensen. Dat kan alleen 
als het sportcafé wordt aangemerkt als horeca. Ziet men het als een 
kantine, dan blijft de deur op slot.”
Geheel onbeslagen ten ijs komen de meeste verenigingen ook niet, 
toen de jeugd na de eerste lockdown weer mocht gaan trainen moch-
ten ouders ook het sportpark niet op. ,,We gaan weer terug naar een 
paar maanden geleden. Ouders zetten hun kroost af bij de poort, daar 
pikt de trainer ze op en hij begeleidt ze naar het juiste veld. Het is niet 
leuk, maar we kunnen gelukkig blijven sporten en we hebben veel vrij-
willigers nodig om het in goede banen te leiden”, zegt voorzitter Pieter 
Janssen van hockeyclub Oranje Rood uit Eindhoven.

Geen oplossing voor
Het bestuur van de Veldhovense atletiekvereniging GVAC zat maan-
dagavond al direct bijeen om eventuele maatregelen te treffen. Voorzit-
ter Ger Raijmakers: ,,Het is bij GVAC nu niet anders dan twee maan-
den geleden. De jeugd wordt door vader of moeder bij de baan afgezet 
en weer opgehaald. Als het blijft bij de drie weken door de regering 
opgelegd, dan valt het hier allemaal nog wel te overzien.”
Bij volleybalclub VC Vessem kunnen ze niets voor de ouders beteke-
nen. ,,Heel simpel, we hebben hier gewoon geen oplossing voor”, geeft 
Jolanda Maas aan. ,,Gelukkig wonen de meeste ouders dichtbij of in 
de regio, dus kunnen ze eventjes naar huis. Of anders moeten ze maar 
een blokje om rondom de sporthal.”

F F F
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Teletekstpagina’s 104 en 108 gaven ook op 30 september de volgende 
berichten:

F F F

Van de voorpagina van het ED van 1 oktober maakten we de volgende 
scan:

F F F
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Ook scanden we in datzelfde ED van 1 oktober de kop van een artikel 
van Edwin van der Aa en Peter Winterman.

F F F

Op 1 en 2 oktober vonden we op ed.nl en in het ED dit artikel:

BRABANTSE ZIEKENHUIZEN NEMEN TIENTALLEN CORONA-
PATIËNTEN UIT DE RANDSTAD OVER: ‘ALLEEN ZO KUNNEN 
WE DE REGULIERE ZORG SAMEN NOG AAN’

TILBURG - Brabantse ziekenhuizen nemen nu al tientallen coro-
napatiënten over uit de Randstad. Hoewel het aantal ziekenhuis-
opnames nog relatief laag is, wordt de druk in een vroeg stadium 
eerlijk verdeeld. Alleen op die manier kunnen ziekenhuizen in het 
hele land ook niet-coronapatiënten blijven ontvangen.

Merel van Beers, Richard Clevers 1 okt. 2020 Laatste update: 19:28 Bron: BD

Rollen zijn omgedraaid
Het aantal besmettingen in de Randstad ligt fors hoger dan in Brabant, 
legt Bart Berden uit, namens de Brabantse ziekenhuizen in een inter-
view met deze krant. Bij de eerste coronagolf, dit voorjaar, was dat nog 
precies andersom. Volgens Berden is één van de grote lessen van toen 
dat het niet slim is om meteen al de ‘gewone zorg’ af te bouwen, om 
coronapatiënten te ontvangen. Dat gebeurde destijds wel. Pas toen de 
nood erg hoog werd, begonnen ziekenhuizen patiënten van elkaar over 
te nemen.
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,We hebben de reguliere zorg toen afgeschaald naar 30 procent van 
wat we normaal deden. Dat willen we echt niet meer.” Door patiënten 
nu al te verdelen willen ziekenhuizen minstens 80 procent van de zorg 
in de benen houden. Een streven dat alleen lukt als de stijgende lijn in 
het aantal besmettingen snel zal dalen, geeft Berden aan.

De ondergrens werd afgesproken omdat ziekenhuizen nu veel pa-
tiënten zien die tijdens de eerste golf eigenlijk eerder hadden moeten 
komen. Ze hadden dan soms een beter vooruitzicht gehad. ,,En dat 
doet pijn.” De ziekenhuizen willen dat mensen tijdens de tweede golf 
gewoon voor andere zorg blijven komen. 

Huidige situatie in Brabant
Op dit moment liggen er op de Brabantse intensive cares 25 patiënten 
met corona. Het aantal bedden is daar de afgelopen maanden van 120 
naar 160 opgeschroefd. Uiteindelijk moet Brabant meer dan 200 ic-
bedden gaan tellen, maar volgens Berden is onzeker wanneer dat lukt. 
,,Er is een groot tekort aan ic-personeel.”
De grote druk ligt volgens Berden vooralsnog echter op de verpleeg-
afdelingen. Daar liggen, Brabantbreed, nu 81 patiënten met corona, 
terwijl er 100 bedden zijn. ,,We gaan dat aantal bedden eind deze week 
gezamenlijk verhogen.” De prognoses van de Brabantse ziekenhuizen 
wijzen uit dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen toeneemt tot 
300 à 350. Hoe het komt dat er minder patiënten naar de ic gaan is vol-
gens Berden onduidelijk.
Tegelijkertijd geeft hij toe dat voorspellingen met veel mist zijn omge-
ven. De grote vraag is wat het effect zal zijn van de maatregelen die de 
overheid deze week nam.
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Scenario valt of staat met aantal besmettingen 
Tijdens de eerste golf konden Brabantse ziekenhuizen de enorme co-
ronadrukte, dankzij hulp ‘van buiten’ maar net aan. Of het nu wéér zo 
penibel wordt, durft Berden 
nog niet te zeggen. ,,De cijfers 
moeten wel echt gaan afvlak-
ken nu. Deze nieuwe maat-
regelen moeten we over een 
kleine twee weken terug gaan 
zien in de cijfers. Zo niet? Dan 
gaat echt alles weer schuiven. 
Ook die ondergrens om 80 
procent van de reguliere zorg 
in stand te houden.”

F F F

Op teletekstpagina’s 104 van 2 oktober en 110 van 3 oktober zagen 
we de volgende berichten:

F F F
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Van de voorpagina van het ED van 2 oktober maakten we de volgende 
scan:

F F F
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Op 3 oktober kwam Teletekst op pagina’s 112 en 806 met de volgende 
items:

F F F

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 over-
spoelt. Daarom zouden we ook nu weer besluiten om deze rubriek met 
een selectie van Coronagein en -ongein te eindigen. We hebben echter 
geen representatieve voorraad meer en dus eindigen we met een paar 
andere plaatjes.

H H H
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UIT DE MEDIA - AMATEURVOETBALEINDHOVEN

Op 28 september stond het volgende bericht op amateurvoetbaleind-
hoven.nl:

NIEUWE MAATREGELEN KABINET. GEEN PUBLIEK BIJ PROF-
VOETBAL. WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR HET AMATEURVOET-
BAL?

28 september 2020 14:56 Nieuws

Het kabinet maakt vanavond nieuwe coronamaatregelen bekend.

De horeca in het hele land moet om 
22.00 uur de deuren gaan sluiten. Er 
wordt geen publiek meer toegestaan bij 
het voetbal. Dat maakt het kabinet van-
avond bekend bij een speciale pers-
conferentie, melden ingewijden.

Het kabinet trekt naast regionale maatregelen ook een aantal landelijke 
regels uit de kast. Zo wordt de landelijke norm voor gezelschappen bij 
mensen thuis teruggebracht naar 4 personen. In publieke ruimtes mo-
gen nog maar maximaal 30 mensen samenkomen. Dat geldt dus ook in 
restaurants. Daarbij wordt het personeel niet meegerekend.

Amateurvoetbal
Het betaald voetbal mag geen publiek meer ontvangen in stadions. 
Gaat dit ook gelden voor het amateurvoetbal. Dat wordt vanavond al-
lemaal duidelijk na de persconferentie.

De coronacrisis haakt er weer behoorlijk in. We hopen dat de competi-
ties in het amateurvoetbal gewoon door kunnen gaan, maar ook dat is 
maar de vraag gezien de besmettingen, met name bij jongeren, enorm 
stijgt. Voor de tweede keer de competitie stilleggen zou voor veel clubs 
desastreuse gevolgen kunnen hebben……
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NOS Nieuws meldt het volgende:
Bij sportevenementen is geen publiek meer welkom, niet bij profwed-
strijden en niet bij amateurwedstrijden. De maatregelen zouden morgen 
om 18.00 uur ingaan. Na drie weken wordt het effect ervan geëvalu-
eerd.

‘Het is nog niet helemaal zeker dat alles precies zo doorgaat, maar 
bronnen bevestigen dat het hier in grote lijnen op neer zal komen.’

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Eveneens op 28 september kwam amateurvoetbaleindhoven.nl met 
het volgende bericht:

HET IS DEFINITIEF: KOMENDE WEKEN GEEN PUBLIEK BIJ 
AMATEURVOETBAL EN KANTINES OP SLOT.

28 september 2020 19:16 Nieuws

Wat al werd gevreesd, is nu definitief bevestigd in de persconferentie 
van het kabinet. Er wordt geen publiek toegelaten bij alle prof- en 
amateurwedstrijden en de sportkantines gaan op slot. Deze 
maatregelen gelden voor de komende drie weken. Na deze periode 
komt er een evaluatie, om te kijken of deze maatregelen weer kunnen 
worden versoepeld.

Gevolgen
De genomen maatregelen moeten we in de 
huidige situatie respecteren. We kunnen 
trouwens niet anders. Maar de gevolgen 
kunnen groot zijn voor alle amateurclubs 
in het land, want naast het verbod van het 
toelaten van het publiek, moeten ook de 
kantines sluiten. Veel amateurclubs kennen 

al zware tijden door de coronacrisis en hoe gaan deze verenigingen de 
klappen in de komende periode opvangen? 
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Media
Nu is bepaald dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij wedstrijden, 
is het de vraag of dit ook geldt voor de media. Zo ook voor de redactie 
van deze website. We wachten af welke regels er gaan gelden voor 
mediavertegenwoordigers.

Reactie
Zoals hieronder vermeld in het reactieformulier, wordt er gesuggereerd 
dat de KNVB overweegt om samen met de amateurclubs te bekijken 
om de competitie voor drie weken stil te leggen/op te schorten. Of 
dit daadwerkelijk gaat gebeuren en of dit een oplossing biedt, is de 
vraag...

Al met al leven we met z’n allen in een vervelende en aangrijpende tijd. 
Hopelijk komt er snel een vaccin, zodat we het ‘normale’  leventje weer 
kunnen oppakken. Iedereen wordt getroffen en ook wij van Amateur-
voetbaleindhoven komen hier niet ongeschonden uit.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Amateurvoetbaleindhoven.nl plaatste op 30 september het volgende 
artikel:

RICHTLIJNEN VOOR WEDSTRIJDEN BIJ AMATEURVOETBAL.

30 september 2020 08:03 Nieuws

De NOC*NSF heeft een protocol opgesteld voor trainingen en wedstrij-
den die voor de komende drie weken gelden. Dit geldt voor alle sporten 
binnen Nederland, dus ook voor het amateurvoetbal. 

Algemeen protocol verantwoord sporten de landelijke richtlijnen van 
overheid en RIVM per 29 september, 18.00 uur.

Wedstrijden en trainingen
- Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een 

rol hebben bij wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden 
niet gezien als publiek;

- Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per 
sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit 
(training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
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- Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen 
dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een 
sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;

- Denk na over de maximale aantallen personen die passen per 
ruimte, zodat sporters en toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen 
houden.

Gebruik douches
Kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt 
worden.
Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand. Houd 
hierbij rekening met de richtlijn om direct na een sportactiviteit de ac-
commodatie te verlaten.

KNVB
Veel gestelde vragen na de nieuwe maatregelen van maandag 28 sep-
tember.
Hieronder hebben we de belangrijkste vragen geselecteerd aangaande 
het amateurvoetbal.  

Wie is er wel welkom op het sportpark?
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de 
organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de 
gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, 
vrijwilligers en/of chauffeurs.

Geldt de maximale samenkomst van 30 personen en 40 personen 
buiten ook voor het amateurvoetbal?
Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 
30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbe-
oefening geldt dit wel. Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de 
training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat. Zij 
blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop 
omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.

Is de pers/media welkom bij wedstrijden?
Vanuit de huidige regelgeving is dit niet duidelijk. Bespreek de aanwe-
zigheid van pers/media met de lokale autoriteiten. Hou het aantal in 
ieder geval beperkt. Zorg ervoor dat zij niet in contact komen met spe-
lers en begeleiders en dat zij na de wedstrijd de accommodatie direct 
verlaten.
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Zijn geblesseerde spelers welkom op het sportpark voor wedstrijden te 
bekijken?
Nee. Geblesseerde spelers nemen geen deel aan de wedstrijd en heb-
ben geen noodzakelijke rol bij het organiseren van de wedstrijden en 
zijn daarom niet welkom op de sportaccommodatie.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H

SPORTLINK

Van sportlink ontvingen we de “Nieuwsupdate September”. De volgens 
ons interessante issues delen we met jullie.

Corona. We kunnen er nog steeds niet 
omheen. Ook tijdens het samenstellen 
van deze nieuwsbrief zijn de maatregelen 
wederom aangescherpt. Zeer frustrerend 
voor de verenigingen. Gelukkig kunnen 

we wel spelen. Organiseren en communiceren wordt hierbij steeds 
belangrijker. Wij denken met jullie mee om het allemaal zo makkelijk 
mogelijk te maken. In deze nieuwsbrief vertellen we jullie graag over 
softwareverbeteringen en geven we enkele tips:

* Coronaregels van jouw vereniging in de app.
* Club Toernooien nu ook zichtbaar in de app. Alle mogelijkheden leg-

gen we je graag uit in het webinar.
* Ondanks corona.. tóch vergaderen?
* Bereik je leden met behulp van een mediapakket.
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Je kunt de coronaregels van jouw vereniging nu eenvoudig in de app 
zetten! Sinds vorige week is dit mogelijk en al ruim 1500 clubs zijn hier 
mee aan de slag gegaan. Erg handig. Zo weet elke bezoeker van jouw 
vereniging – de teammanagers, de spelers, de scheidsrechters - al 
vóórdat ze op het complex komen, welke coronaregels er bij de club 
gelden. Dit scheelt jouw vereniging niet alleen ontzettend veel telefoon-
tjes en mailtjes, maar ook veel onnodige bewegingen op het complex. 
Fijn toch? Hoe je de coronarichtlijnen toevoegt aan de app lees je via 
onderstaande button.
( https://www.sportlink.nl/nieuw-corona-regels-in-de-app/?utm_
source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Nieuwsupdate+september+20
20&utm_campaign=Nieuwsbrief+september )

Staat er binnenkort een toernooi op de planning? Of wil je in de herfst-
vakantie een onderling toernooitje op de club? Leuk! Al komt daar wel 
veel organisatie bij kijken. Club.Toernooien kan je hier bij helpen!

Deze nieuwe module helpt je bij het organiseren en communiceren. Het 
toernooi van A tot Z regel je in Sportlink Club en vervolgens verschijnt 
alle informatie over het toernooi in de app en/of op de TV schermen. 
De spelers en officials zijn dus direct op de hoogte van het programma, 
nieuws en uitslagen! Graag vertellen we je meer over alle mogelijkhe-
den van Club.Toernooien. Sluit jij ook aan bij het webinar?!

H H H
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VOETBAL.NL

Van voetbal.nl krijgen we regelmatig mails. Hieronder vinden jullie de 
items, die wij interessant vinden om te delen.

Help! Een (mogelijke) coronabesmetting in mijn team

Bij veel amateurvoetballers leeft de vraag: ‘Wat moeten we doen als er 
een (mogelijke) coronabesmetting is binnen het team en welke gevol-
gen heeft dit voor het spelen van wedstrijden?’

Als je als voetballer corona-gerelateerde klachten hebt, meld je dat di-
rect bij de vereniging. Dit kan bij je trainer/coach zijn, of bij iemand van 
het bestuur. De vereniging doorloopt dan de stappen zoals beschreven 
in het schema, dat hieronder is te downloaden.

(https://www.voetbal.nl/downloads/sites/bestand/knvb/24269/stappenplan-corona)

Gaat er bij een positieve test binnen het team direct een streep door 
de wedstrijd? Dat hoeft zeker niet het geval te zijn. De GGD bepaalt op 
basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het 
team. Als spelers tijdens een wedstrijd niet meer dan 15 minuten bin-
nen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, 
dan zal de GGD teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. 
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Safety first
Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden, maar moeten 
hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zo-
dra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij 
geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!
De positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden 
en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD 
worden opgelegd.

Vervoer
Er bestaat onder voetbalploegen soms nog onduidelijkheid over het 
vervoer. Waarbij de vraag is: mogen mensen uit verschillende huishou-
dens bij elkaar in de auto stappen? Ja, dit is toegestaan.
Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in 
één auto is vanuit de overheid 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.

Veelgestelde vragen over Corona en het amateurvoetbal 

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

MAATREGELEN PER 29 SEPTEMBER 18:00 UUR
Het kabinet heeft maandagavond 28 september een aantal extra maat-
regelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf dinsdag 29 september 
18:00 uur en gelden minimaal voor de komende drie weken.
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Voor het voetbal betekent dit:
- Geen publiek meer toegestaan bij zowel het betaald als 
 amateurvoetbal
- Alle sportkantines gaan dicht

REGIONALE MAATREGELEN
Op 18 september heeft het kabinet een aantal aangescherpte maat-
regelen aangekondigd voor zes veiligheidsregio’s (Amsterdam-Am-
stelland, Haaglanden, Hollands Midden, Kennemerland, Rotterdam-
Rijnmond, Utrecht). Deze maatregelen zijn ingegaan per 20 september 
20.00 uur.

De volledige versie vind je via deze link:

(https://www.voetbal.nl/nieuws/1481/coronavragen?utm_source=nieuwsbrief&utm_
medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief2509)

Nieuwe coronamaatregelen treffen amateurvoetbal hard

De nieuwe maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om het coro-
navirus tegen te gaan, treft ook het amateurvoetbal hard. Publiek is de 
komende drie weken niet welkom en de kantines blijven gesloten. Dit 
roept logischerwijs de nodige vragen op. Wanneer mag ik wel bij een 
wedstrijd kijken en mag ik mijn kind bijvoorbeeld nog naar een training 
of wedstrijd brengen? Antwoorden op deze vragen lees je hier.

(https://www.voetbal.nl/nieuws/1481/coronavragen?utm_source=nieuwsbrief&utm_
medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief3009)

H H H
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WHATSAPP GEIN

Wij vinden het zelf nog steeds heel leuk en daarom gaan we gewoon 
verder met deze geinrubriek, die we in de vorige jaargang gestart zijn. 
Onderstaand zien jullie onze selectie voor deze maand van Whatsapp 
gein en ongein.
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COLUMN(S) JAN-DIRK VAN DER ZEE

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 38 (15 september):

De rechter heeft uitspraak gedaan. VoetbalTV is failliet verklaard. 
Daarmee komt een voorlopig einde aan het videoplatform, dat drie 
jaar geleden werd gestart door Talpa Network en de KNVB.

Eerder deze maand was het platform al op zwart gegaan, na een sanc-
tie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op dat moment telde 
VoetbalTV ruim 500.000 gebruikers en maakte een snelle groei door. 
Het onlineplatform was populair omdat het werd gezien als een ver-
rijking van het clublidmaatschap. Door de zelfregistrerende videopaal 
langs het voetbalveld konden spelers makkelijk filmpjes van zichzelf 
delen en waren grootouders altijd in staat de verrichtingen van hun 
kleinkinderen te volgen. Coaches gebruikten het om trainingen te op-
timaliseren en de deelnemende clubs zagen de preventieve werking 
tegen agressie. Tot op de dag van vandaag is er bij de organisatie van 
het videoplatform geen klacht binnengekomen. Sterker nog; teams 
vroegen zelfs of ze mochten spelen op het VoetbalTV-veld.
Toch ontving VoetbalTV op 1 november 2019 een brief van de AP. De 
instantie was anders gaan kijken naar de Europese privacywetgeving 
(AVG). Mochten clubs voorheen toestemming verlenen voor het ver-
spreiden van de beelden (‘het gerechtvaardigd belang’), nu moest ie-
dere speler (en toeschouwer) schriftelijk goedkeuring geven.
Saillant detail; tijdens de weinige overlegmomenten met VoetbalTV is 
er nooit over zo’n rigoureuze wending gesproken. Zelfs niet toen er ver-
beteringen zijn aangebracht door het videoplatform. Ook toen hield de 
AP de deur al stijf dicht. Op onverklaarbare wijze heeft men tijdens het 
spel de regels veranderd.
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Hoe leg je dat uit? Aan al die clubs die hebben geïnvesteerd in came-
ra’s en de communicatie? Wat zeg je tegen alle kinderen die niet snap-
pen, dat iets wat iedereen leuk vindt, onmogelijk wordt gemaakt? Neem 
de reactie van Jop op Instagram: “Waarom mogen wij niet beslissen. 
Waarschijnlijk zit die privacy-organisatie niet eens op voetbal”.
 
Daarom is VoetbalTV een rechtszaak begonnen tegen de AP. Deels 
vanuit genoegdoening (in andere Europese landen mag het wel), deels 
om samen met de KNVB de politiek wakker te schudden. Den Haag 
verwacht namelijk een voortrekkersrol van de bond. Eentje die de on-
line generaties bij het voetbal weet te betrekken.
 
Half oktober is de hoorzitting in de zaak tegen de AP. Daarna duurt het 
nog maanden voordat de rechter uitspraak doet. Een uitkomst waar-
over het vonnis al is geveld: de AP heeft een doodschop uitgedeeld.

Column week 38 (18 september):

Telefoontje van een journalist van het Dagblad van ’t Noorden. 
Zijn opening begint met een zucht: “Tjonge jonge Jan Dirk, het is 
me wat met die corona, in Meppel is net een club op slot gegaan, 
komt het nog goed? Wat zijn nou de regels van de KNVB?”

Ik leg hem uit dat je duizend regels kunt verzinnen, maar dat de voet-
balbond geen besluiten neemt over clubs waar besmettingsgevallen 
worden geconstateerd. Dat doet de plaatselijke GGD met de gemeente 
in samenspraak met de voetbalvereniging. Per club en locatie kan die 
besluitvorming sterk uiteenlopen. Zo zijn in de afgelopen weken indivi-
duele spelers, teams maar ook complete verenigingen in quarantaine 
gegaan. “Veel hangt af van de spanning bij een club”, zeg ik.
 
“Oké”, klinkt aan het aan de andere kant van de lijn. “Maar wat bepaalt 
de KNVB dan wel?”
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Ik vraag hem of hij de beelden heeft gezien van het hossende team in 
de kleedkamer en die stampvolle kantine met mannen die schouder 
aan schouder bier hijsen alsof het carnaval is. Hierop zal de voetbal-
bond stevige maatregelen nemen, vertel ik. Je hoort je nou eenmaal 
aan de basisregels te houden want je hebt ook een verantwoorde-
lijkheid naar je club en de vrijwilligers die alles coronaproof hebben 
gemaakt. Dat betekent anderhalve meter afstand, zo min mogelijk ge-
bruikmaken van de kleedkamer, looproutes in acht nemen en zingen 
of schreeuwen is niet toegestaan. Daarnaast is het een kwestie van 
je gezond verstand gebruiken. Als je hoest of verkouden bent, blijf je 
thuis. Voetballers blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. En 
trouwens, 97 procent van de clubs houdt zich fantastisch aan de re-
gels, dus zo beroerd gaat het niet.
 
Als afsluiting van het gesprek verwijs ik hem naar het filmpje (https://
www.youtube.com/watch?v=_SmQLlCn1Uw&feature=youtu.be) dat door KNVB-
collega’s is gemaakt voor de start van dit bijzondere seizoen. Een knip-
oog naar die duizenden toegangspoorten op sportaccommodaties, die 
vanaf morgen weer opengaan en meer dan een miljoen mensen laten 
passeren om in ruim dertigduizend wedstrijden van de mooiste sport ter 
wereld te laten genieten.
 
Want één ding is zeker: het wordt een raar en rommelig seizoen. Met 
minder clubsfeer en verenigingen die door de tegenvallende kantine-
inkomsten de eindjes aan elkaar zullen moeten knopen. Maar ondanks 
dat, toch met een geweldige positieve energie aan deze nieuwe com-
petitie beginnen. You never walk alone. Die spirit. Dat maakt de voet-
balsport en het clubleven zo bijzonder.
 
Een wereld waar ik trots op ben.
 
Heel veel plezier in dit bijzondere seizoen.
 
Jan Dirk

H H H



56

SV TIVOLI BEDANKT HAAR SPONSORS EN VRIJWILLIGERS

ADVERTEERDERS CLUBBLAD:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK ”
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar
Leanja Keyboardcentrum Eindhoven
Reprofair Autogas Corona “D. Rebel en Zn.”
Wiro Wok Show-Cooking Restaurant Café ’t Bambierke
Bloemenhuis Bouman 



57

RECLAMEBORDSPONSORS:

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
Sport Praktijk Ben Aarts  Berende Inbraakbeveiliging
D-Sign Frans Veldpaus Dakwerken
Alforte Sport 2000 Brabant Sports
Mr. Kebab 
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BORDSPONSORS 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
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar 
Ons Danny    Onze LEO Boetiek Diva’s
De Goey Interieurwerken Glazenwasserij H.Lutgens
DBS Steigers RvdL Beheer
New York Pizza DVN Logistics
Veteranen Wok Cafetaria Stratum
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK ”
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TENUE-/MATERIAAL- EN OVERIGE SPONSORS:

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 Sports 2000
Café Bar ’t Lempke Friezenkamp APK
Keurslagerij Verberne 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
Kapperij ZoWeZo Sylvia’s Take Away
Adimec Bart van den Broek Schilderwerken
Haarmode Rob WEBS Marketing & Sales
Hak- en Sleuvenfreesbedrijf van de Moosdijk 
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- alles relatief is
- we blij zijn dat we weer mogen sporten
- de restricties daar een schaduw over werpen
- er veel regels zijn die het dagelijks leven belemmeren
- die regels echter wel hoognodig zijn
- een virus zich niet zomaar laat temmen
- de algemene ledenvergadering tot nader bericht is uitgesteld
- de huidige regels dit voorschrijven
- het echter ook gewoon verstandiger is
- één besmetting al snel een hele reeks kan veroorzaken
- er ook erg moeilijk gehandhaafd kan worden
- het gezonde verstand van iedereen dus steeds belangrijker wordt
- eigen verantwoording hierin onmisbaar zal zijn
- het op sportief vlak wel aardig gaat bij onze club
- diverse teams volop punten weten te pakken
- ons vaandelteam nog wat moeite heeft om te winnen
- dit vast en zeker nog wel zal veranderen
- de herfstvakantie snel nadert
- dat voor 2 weekenden rust zal zorgen
- die vakantie ook mooi aan zal sluiten op de 3 weken met strengere 

coronaregels
- we eerst nog maar eens af moeten wachten hoe we de crisis tot die 

tijd kunnen doorstaan
- onze jeugdafdeling naar een hoger niveau getild wordt
- met name de JO-11 het enorm goed doet
- dit team zelfs van FC Den Bosch wist te winnen
- sommige spelertjes zelfs buiten onze vereniging opvallen
- we blij mogen zijn met al dit talent in onze vereniging
- de kleedlokalen eindelijk zijn aangepakt door de aannemer
- water nu echt alleen in de doucheruimte blijft
- we daar toch nog natte voeten voelen

H H H








