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REDACTIONEEL

Was er eerst nog 
enige hoop op 
een snelle terug-
gang van het virus 
en een nieuwe 
opmars van onze 
dagelijkse beslom-
meringen, nu is het 
dan toch bewaar-
heid geworden dat 

we onszelf nog wel eventjes zullen 
moeten ontzeggen van het voor ons 
normale. Er is geen complete lock-
down afgekondigd maar zo voelt het 
onderhand wel.
Directe gevolgen ervaren we allemaal 
in ons privéleven en ook op het werk. 
Bij onze club is de impact ook enorm, 
wederom geen inkomsten en toch 
lopen de kosten wel door. Je zou je 
haast af gaan vragen hoe we dit als 
club het hoofd kunnen bieden.
Uiteraard zijn de persoonlijke gevol-
gen en al het directe en indirecte leed 
verschrikkelijk en wens je niemand dit 
toe. Ziekte, baanverlies, inkomensver-
lies, sociaal isolement en zelfs sterfte 
zijn nu aan de orde van de dag. Waar 
leidt dit alles toe? Niemand weet het 
maar we houden hoop en proberen 
elkaar te ondersteunen waar mogelijk.

De gezelligheid bij ons clubje komt 
straks vanzelf wel weer en tot dan 
wensen we iedereen veel gezondheid 
en geluk toe.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

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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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(bijgewerkt t/m 29 oktober 2020)

In de vorige jaargang heeft Marc van Hout, op veler verzoek, het bij-
houden van deze lijst op zich genomen en daar is hij dit seizoen ook 
weer mee begonnen.  Zie hier de eerste lijst van dit seizoen. Natuurlijk 
zijn we benieuwd hoe lang het met die coronacrisis gaat duren, mis-
schien is dat wel een voorlopige eindstand.

 1 Mo Gigold 3e  25x
 2 Tim van den Akker 3e  13x
 3 Luuk Hammega 2e    9x
 4 Kim Verbeek dames    6x
 5 Jesse Spijker 3e    5x
  Olaf van Aalsum 2e    5x
  Pablo van Leeuwen 2e    5x
 8 Fleur van den Boomen dames    4x
  Jody Overman 1e    4x
  Luc Verbeek 4e    4x

H H H

LEDENMUTATIES

Bedankt
Geen
 
Nieuw 
Marcin Strus 5e 
Saicharan Ramesh JO11-1

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 Marcin Strus senioren
  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
  Yamani Visser jeugd
 20 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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WIJ FELICITEREN

in de maand december

 2 Nathan Bell  jeugd
  Omran Alsmadi  jeugd
 4 Saicharan Ramesh  jeugd
 5 Aloysius Visser  relatie
 7 Peter van de Laar  verenigingslid/sponsor
 8 Henk van Ekkendonk  verenigingslid 
 9 Peter Scheepers  verenigingslid
  Kaan Ãzer  jeugd
 11 Robin Verbeek  senioren
  Camir Ali  senioren
 14 Stijn de Haan  jeugd
 17 Anton Hu  jeugd
 19 René van Eyck  verenigingslid
 20 Guus de Waal  verenigingslid
 21 Bert Koolen  veteranen
  Diëgo Guzman-Hernando  veteranen
  Peter van de Wiel  verenigingslid
 27 Stefan Bell  senioren/penningmeester

H H H
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DE EREVOORZITTER AAN HET WOORD

Het is over enige tijd 90 jaar geleden dat ons clubje
werd opgericht

Wat valt er nu op dit moment te schrijven over 
een vereniging waar voetbal een verboden sport 
is en het voetbalveld als verboden terrein is ver-
klaard. Het ontbreekt er nog maar aan dat bij de 
ingang geen bord is geplaatst met de woorden: 
”verboden terrein, betreden op eigen risico” Een 
jaar geleden waren binnen onze club nu al men-
sen druk bezig om het bezoek van Sinterklaas en 
zwarte Piet bij onze club goed te regelen, om de 
nieuwjaarsreceptie voor te bereiden en te kijken 
of het ton praten nog nieuw leven kon worden 
ingeblazen.

Het waren allemaal werkzaamheden die de activiteitencommissie, ook 
al bestond die vaak maar uit een enkeling, op haar bordje had liggen. 
Ze bleken ieder jaar weer ontzettend belangrijk voor onze club te zijn 
en velen van ons zullen het zwaar gaan missen als de tijden niet veran-
deren! Een voordeel van dat missen is wel dat we nu zeker zullen be-
grijpen hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die door hun inzet onze 
club steeds gaande houden.

Ik dacht bij deze overpeinzing dat het volgende een jubileumjaar zal 
zijn. Op 16 maart 2021 bestaat onze club 90 jaar. Toen Tivoli in 1931 
werd opgericht, met stimulans vanuit het goede Rooms leven, was dit 
om aan mensen in crisistijd, een tijd die voor iedereen erg moeilijk was, 
gezonde ontspanning te kunnen bieden.  Nu bijna 90 jaar daarna is 
het ook, door de corona, crisis en hebben wij met z’n allen ook net als 
toen, grote behoefte aan gezonde ontspanning. Nu door de overheids-
maatregelen even niet, maar op korte termijn hopelijk wel: veel sportief 
genot op de Heihoef en veel gezelligheid in ons paviljoen. Tot kijk!

Dre Rennenberg,
Erevoorzitter

H H H
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INTERVIEW MET ONZE NIEUWE HOOFDTRAINER 
(door Marc van Hout en Pascal Janssen)

Kennismaken met Joeri Berende, de jongste hoofdtrainer uit de 
geschiedenis

Ondanks dat de competitie 
en trainingen al een tijdje stil 
liggen, zit jullie redactie niet 
stil. Dus zoals eerder beloofd, 
hebben ondergetekenden af-
gelopen woensdag met onze 
nieuwe hoofdtrainer, Joeri 
Berende, nader kennis 
gemaakt. Wat wil hij bereiken 
in het trainersvak en welke 
drijfveer heeft hij daarvoor? 
Hoe gaat hij om met de 

huidige situatie zonder voetbal? En wat is er voor hem veranderd nadat 
hij voor het eerst als hoofdtrainer senioren aan de slag is gegaan?

Naam:   Joeri Berende
Leeftijd:  24 jaar
Bij Tivoli:  sinds juli 2017

P: Waarom heb je op relatief jonge leeftijd de stap gemaakt van 
speler naar trainer?
J: Hoewel ik jaren met plezier gevoetbald heb, begon ik te merken dat 
ik meer voldoening haalde uit het “trainer zijn” dan uit het voetballen 
zelf. Anderen beter maken bijvoorbeeld, zowel als team als individu, dat 
wil ik het liefste en dat is mijn grootste drijfveer.

P: Ben je niet snel “one of the guys”, aangezien je een aantal jaar 
met dezelfde jongens gevoetbald hebt? 
J: Vanaf het eerste moment ben ik duidelijk, open en direct geweest 
naar mijn groep. De regels die opgesteld zijn, zijn en blijven voor ieder-
een gelijk. Dit geldt ook voor de aanpak en eventuele consequenties. 
Hierbij maakt het niet uit of ik wel of niet met diegene gevoetbald heb. 
Dit is wel zo netjes en wordt door de groep ook geaccepteerd.
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P: Welk gevoel heb je bij Tivoli?
J: Thuiskomen! Tivoli is een kleine club vol betrokken mensen, dat 
heb ik vanaf het begin gemerkt. Van de kantinejuffrouw tot de spelers. 
Iedereen hoort erbij, van jeugd tot senioren, en gaat voor elkaar door 
het vuur als dat nodig is. Hierdoor weet iedereen ook wat ze aan elkaar 
hebben en wat ze kunnen verwachten.

P: Wat zijn je ambities?
J: Ik wil een goed fundament neerzetten bij Tivoli. Hiermee bedoel ik 
dat ik situaties zoals twee jaar geleden wil voorkomen, toen een groot 
gedeelte van de selectie vertrok en dit niet goed kon worden opgevan-
gen, Momenteel kijk ik dan ook nog niet verder dan Tivoli. Mocht de 
kans zich in de toekomst aandienen dat ik hogere diploma’s kan halen, 
dan sluit ik dat zeker niet uit. Maar dat is op dit moment nog niet aan de 
orde.

P: Wat zijn je sterkste punten en wat zijn je ontwikkelpunten?
J, na even nadenken: Mijn sterkste punten zijn denk ik leiderschap, am-
bitieus en betrokken.

P: Ontwikkelpunten zijn vaak tegenovergestelden van je sterkste 
punten, klopt dat?
J: Wellicht ben ik iets te veel met het voetbal bezig en zou ik het wat 
meer moeten loslaten, dit gaat echter ten koste van mijn betrokkenheid 
en dat zie ik niet zitten. Verder kan ik ook nog wel eens koppig / stand-
vastig zijn, zeg maar gerust eigenwijs. Ook wil ik nog wel eens té ge-
structureerd zijn en de jongens zullen dat beamen. Mochten er op een 
training hesjes uitgedeeld worden en degene heeft al dezelfde kleur 
aan, dan ontkomt diegene niet aan een hesje. Jongens: dit gaat helaas 
ook niet veranderen! 

P: Wat maakt je gelukkig en wat maakt je verdrietig?
J: Als mijn team een goede wedstrijd heeft gespeeld! Als zij er alles aan 
gedaan hebben en hun taken goed hebben uitgevoerd, ben ik blij. Dit 
kan ook bij een (terechte) nederlaag. Verdrietig word ik natuurlijk van 
een onterechte penalty tegen in de laatste minuut!

P: Welke maatregelen neem je zelf in verband met corona?
J: Na de meest recente persconferentie hebben wij de dinsdag niet als 
“gift” gebruikt om toch nog te kunnen trainen. Ik voel mij verantwoorde-
lijk voor deze groep en hun gezondheid, dus hebben wij die
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training eruit gegooid. Ook in een eerder stadium hebben wij een trai-
ning afgelast omdat een aantal spelers serieuze klachten hadden en 
we, zolang er nog geen testuitslagen waren, de rest niet in gevaar wil-
den brengen.

M: Wat is het grootste verschil in wedstrijdbeleving tussen speler 
en trainer?
J: Langs de kant heb je natuurlijk overzicht over het hele veld en uit-
eindelijk ben jij de eindverantwoordelijke. Je bent verantwoordelijk voor 
hoe een verdediger én hoe een aanvaller staat. De laatste jaren heb ik 
verdedigende rollen als voetballer gehad. Wellicht dat dit iets helpt in 
het zicht op het spel, aangezien dit voor je ligt en je het dus kunt struc-
tureren. Net zoals de meeste trainers is de focus van achteruit.

M: Wie zijn je voorbeelden of inspiratiebronnen als trainer?
J: Ik heb veel geleerd van mijn stagebegeleider Matthijn Hoogduijn, 
hij is momenteel hoofdtrainer bij RKVVO. Daarnaast heb ik ook vaak 
contact met Jurgen Elbers (ex-trainer Deurne). Het toeval wil dat ik van 
beide trainers hun kinderen ook heb getraind. Dus met hun heb ik re-
gelmatig contact, zowel over het voetbal als over randzaken. Twee fijne 
personen om mee te sparren over dat soort zaken. In het profvoetbal 
heb ik niet echt een voorbeeld. Wel vind ik dat Roger Schmidt (PSV) 
een mooie spelopvatting heeft en dan met name zijn “5-seconden-re-
gel”, dus gelijk storen na balverlies. Bij Pep Guardiola (Man. City) vind 
ik het knap hoe hij bij al zijn clubs de krachten van het team optimaal 
weet te benutten. Datzelfde geldt voor Jürgen Klopp (Liverpool), hij 
speelt al jaren met dezelfde gedachtegang maar het blijft onverminderd 
effectief.

M: Wat is het grootste verschil tussen het trainen van jeugd en 
senioren?
J: Als trainer van senioren kan ik meer verantwoordelijkheid leggen bij 
de spelers, zij zijn vaak meer ervaren en kunnen daardoor ook beter 
bepalen hoe te handelen in bepaalde situaties. Verder merk ik dat de 
senioren toch wel gevoeliger zijn voor blessures en hebben zij natuur-
lijk een andere thuissituatie, waar ook nog wel eens rekening mee 
gehouden dient te worden. Bij de jeugd is die verantwoordelijkheid 
minder. Als papa of mama zich verslaapt bijvoorbeeld kan ik moeilijk de 
speler hiervoor straffen. 
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M: Hoe ziet jouw wedstrijddag eruit?
J: Op zo’n dag ben ik al rond half acht wakker. Vervolgens natuurlijk 
een ontbijtje en kijk ik de opstelling en informatie over de tegenstander 
nogmaals door. Daarna kijk ik welke teams nog meer thuis moeten 
en probeer ik vrij vroeg op de club aanwezig te zijn, om hier nog een 
wedstrijdje mee te pikken. Ondertussen komen de jongens langzaam 
binnen druppelen tot zo’n anderhalf uur voor de aftrap. Dan beginnen 
we met de wedstrijdbespreking, waarna de spelers nog even een mo-
mentje voor zichzelf hebben. Rond 13.55 uur gaan we vervolgens naar 
buiten voor de warming-up en maak ik een praatje met de coach van 
de tegenstander en mijn spelers. Om 14.25 uur houden we nog een 
speciaal ritueel en dan is het tijd voor de aftrap. 

Ik kan vaak maar hooguit vijf seconden stil zitten en 
volg de wedstrijd vaak staand, coachend. De assisten-
ten maken ondertussen de aantekeningen als voor-
werk voor de rust en de tweede helft verloopt eigenlijk 
hetzelfde. Als spelers een mindere wedstrijd gespeeld 
hebben, geef ik ze meestal wat ruimte. Omdat we dan 
allebei nog hoog in de emotie zitten, stel ik het gesprek 
meestal uit tot dinsdag. Ondanks dat gaan we nog 
even de kantine in, waarbij we (bij thuiswedstrijden) 

ook de tegenstander binnen proberen te krijgen. In de avond overdenk 
ik de wedstrijd nog eens en maak ik aantekeningen, die schrijf ik maan-
dag uit als voorbereiding voor de trainingen.

M: Je bent in juli 2017 bij Tivoli beland, je hebt in het eerste ge-
speeld, je bent ingevallen in de kampioenswedstrijd en je bent dus 
ondertussen hoofdtrainer. Maar wat is tot nu toe je mooiste Tivoli-
moment?
J: Mijn debuut voor het 1e was op 20 mei 2018, ik viel in en maakte de 
gelijkmaker tegen Bergeijk. Dit was een week voor de kampioenswed-
strijd, ook hierin mocht ik weer invallen. Dat waren natuurlijk mooie 
momenten, maar mijn allermooiste moment was het kampioenschap 
met het 2e een jaar later. Hier zag je wat Tivoli Tivoli maakt! Thuis te-
gen de directe concurrent, veel toeschouwers, een overwinning en een 
schitterend feest na afloop. Dat was een geweldige dag. Dat we met 
die groep een jaar naar dit moment toewerkten en het uiteindelijk zo’n 
afloop had, vind ik veel mooier dan persoonlijke successen zoals mijn 
benoeming als trainer.
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M: Hoe tevreden ben je over het seizoen tot nu toe?
J: Het is een raar begin geweest: corona, geen publiek, veel blessures 
en een aantal gestopte spelers. Dat zijn vervelende dingen. Maar het 
zegt enorm veel over deze groep dat de opkomst op trainingen onver-
minderd hoog blijft en iedereen nog steeds voor elkaar door het vuur 
gaat. Dus ik ben zeker tevreden met de groep! Ook zijn zij respectvol 
naar elkaar, naar de trainer en naar de rest, dat vind ik belangrijk. 
Ondanks dat we de competitie zijn begonnen met drie nederlagen, wist 
ik dat het goed zat en dat de resultaten zeker zouden gaan komen en 
dat geloof heeft de groep ook altijd behouden. Uiteindelijk kwam het 
er tegen EMK eindelijk uit, alleen is het jammer dat de competitie juist 
toen werd stilgelegd.

M: Er worden momenteel verschillende scenario’s geschreven 
voor het restant voor de competitie. Heb je daar nog een bepaalde 
voorkeur voor?
J: Laat ik voorop stellen dat ik de gezondheid van mijn spelers veel 
belangrijker vind dan dat de wedstrijden snel weer hervat worden. 
Maar uiteraard hoop ik ook dat we weer gaan voetballen. We hebben 
van twee tegenstanders op natuurgras verloren, waarvan ik overtuigd 
ben dat we die op kunstgras winnen. Dus wat dat betreft zou ik graag 
returns zien. Maar zoals gezegd komt gezondheid op de eerste plaats, 
dus ik hoop dat de KNVB ook nadenkt over de invoering van 5 wissels 
zoals dat bij de profs nu ook is.

M: Je kwam van onze buren van RPC, een pikante overstap. Merk 
je daar nog iets van?
J: Ik zie en spreek natuurlijk nog veel mensen van RPC op het sport-
park, daar heb ik nog steeds een goede band mee. Ik merk dat ze het 
Tivoli en mij echt gunnen. En ik heb dan weliswaar bij RPC getraind, 
maar bij Tivoli kom ik echt thuis!

Tot zover het interview waarna het laatste woord aan Joeri zelf is:
Ik ben enorm blij met de spelers en staf die ik nu heb. Zij hebben kei-
hard gewerkt om deze groep bij elkaar te brengen en te houden, een 
groep waar we mee verder kunnen. Verder heb ik enorm veel respect 
voor diegene die na het tijdperk van Hans afgelopen seizoen zijn ge-
bleven en zijn blijven vechten voor de club. Ondanks de kritiek die lang 
niet altijd mals was, zijn zij gebleven om Tivoli er weer bovenop te hel-
pen. Dat mag zeker gezegd worden!

H H H
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HET 1E – EERSTE ZEGE IS BINNEN

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.

In de afgelopen periode zijn maar 2 van de geplande 4 wedstrijden 
doorgegaan vanwege de aanscherping van de Corona-regels die op 13 
oktober werden aangekondigd en per 14 oktober 22.00 uur van kracht 
werden. Niet echt onverwacht, maar toch worden de sportclubs en ho-
reca weer zwaar geraakt. Afwachten dus.
Het was wel mooi, dat ons 1e in die 2 wedstrijden de eerste competitie-
zege sinds tijden binnen haalde. Goed gedaan, mannen. 

Mariahout – Tivoli (1-0) 3-1 4 oktober 2020

ED/ed.nl
Danny van de Laar kopte Mariahout uit een hoekschop op voorsprong.
David van Rossum zorgde in het tweede bedrijf voor de 2-0, voordat 
Michael Cadenas Tivoli terug in de wedstrijd bracht, 2-1. Invaller Tim 
Barten gooide de wedstrijd daarna in het slot met de 3-1.

Tivoli – EMK (4-0) 5-2  11 oktober 2020

ED/ed.nl
Dankzij een uitstekende eerste helft heeft Tivoli een ruime 5-2 overwin-
ning geboekt op het Nuenense EMK. In de zevende minuut opende 
Delano van Gemert de score, 1-0. Een klein kwartier later stond het 3-0 
dankzij treffers van Mike Box en Jordy Overman. Pal voor het rustsig-
naal kopte Joey Klaassen de vierde Eindhovense treffer tegen de tou-
wen. Dankzij twee doelpunten van Jeffrey Perts kwam EMK terug tot 
4-2. In de slotminuut bepaalde Overman met zijn tweede treffer van de 
middag de eindstand op 5-2.
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amateurvoetbaleindhoven.nl

TIVOLI GEEFT POVER EMK LESJE IN DOELTREFFENDHEID
11 oktober 2020 18:40 Wedstrijd van de week

Door Willem-Jan Schampers
We zouden eigenlijk naar Mierlo Hout - Mar-
vilde gaan, maar de topper in de tweede 
klasse H werd uitgesteld vanwege een co-
ronageval. Het alternatief werd Tivoli tegen 
EMK en we werden niet teleurgesteld. Een 
fris spelend Tivoli maakte in de eerste helft 

gehakt van de Nuenenaren (4-0) en kwam na de rust niet écht in ge-
vaar. Het werd uiteindelijk 5-2 voor de ploeg van trainer Joeri Berende. 
En dit was dik verdiend.

Voorafgaande aan dit duel in de vierde 
klasse F stond Tivoli puntloos onderaan. 
EMK, met de oudgedienden Rainer van 
Bergen, Tom Sheridan, Rick van den Bo-
gaard en Tommie van Elst in de ploeg, had 
drie punten. En dit bleef ook zo, want de 
geelzwarten begonnen dramatisch aan de 
wedstrijd. Binnen nauwelijks twintig minuten stond Tivoli met 3-0 voor. 
Al in de 7de minuut was het 1-0. Delano van Gemert zette twee tegen-
standers te kijk en knalde de bal met links voorbij de graaiende handen 
van doelman Mike van Elderen.

Tien minuten later was de EMK-
goalie opnieuw kansloos, toen Mike 
Box (ex-DBS) de bal uit een vrije 
trap stijf in de kruising schoot. “Die 
zat er wel lekker in”, lachte Berende 
na afloop. “We zijn erg blij met Mike 
in de ploeg. Hij brengt de nodige 
creativiteit en heeft een fantastische 
trap. 
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En als het moet, gaat hij ook nog eens voorop in de strijd.” Tivoli voelde 
dat EMK rijp was voor de sloop en via Jody Overman kwam de thuis-
club op 3-0. Hiermee leek de wedstrijd al gespeeld. Zeker toen Joey 
Klaassen, de kleinste man van het veld, koppend de vierde Eindhoven-
se treffer liet aantekenen. Met dank aan aangever Van Gemert.

Niets
EMK zette hier nagenoeg niets tegen-
over. Al moet worden gezegd dat doelman 
Faizel van den Broek, normaliter derde 
doelman bij Tivoli, in de 13de minuut een 
uitstekende redding verrichtte. Van den 
Bogaard zette Van Elst vrij voor het doel 

van Tivoli, maar Van den Broek kreeg nog een voetje tegen de bal. Op 
dat moment had het zomaar 1-1 kunnen worden en was het wellicht 
een heel andere wedstrijd geworden. Tegelijkertijd had EMK nauwelijks 
ergens recht op, want de formatie van trainer Ronnie Jansen speelde 
bijzonder pover.

In de tweede helft probeerden de gasten 
het wel en werden ze, mede door toe-
doen van invaller Jeffrey Perts, een stuk 
gevaarlijker. “We maken het onszelf nog 
moeilijk”, oordeelde Berende, al had hij 
nooit echt nerveus langs de lijn gestaan. 
“We wisten dat EMK zou gaan druk-
ken, maar ook dat we een voorsprong van vier doelpunten niet meer 
uit handen zouden geven. Daar was ik van overtuigd. We kregen zelfs 
nog een enorme kans (invaller Luuk Hammega kopte de bal naast, na 
een afgemeten vrije trap van Box, red.), dan was de wedstrijd definitief 
beslist.

Slofoffensief
In de 67ste minuut werd het 4-1 door 
Perts. Echt in paniek raakte Tivoli niet. 
Ook niet toen diezelfde speler zes minu-
ten later voor een marge van twee zorg-
de. Via een heus slofoffensief probeerde 

EMK nog iets te forceren, maar Timo Rooijakkers, op aangeven van 
Perts, knalde de bal tegen een verdediger en Van den Broek had in het 
doel van Tivoli nog enkele nuttige reddingen. 
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In de absolute blessuretijd strooide Tivoli nog wat extra zout in de won-
den van EMK. Op aangeven van Klaassen schoot Overman de 5-2 
tegen de touwen.

Opstellingen
Tivoli: 22. Faizel van den Broek, 2. Pim Monen (14. Luuk Hammega), 
4. Tom de Haas (5. Nick van Reusel), 6. Delano van Gemert, 7. Jasey 
Tielen, 9. Michael Cadenas Rojo (8. Mike Bax), 10. Ralf Walravens, 11. 
Joey Klaassen, 15. Ed Kloes, 16. Jody Overman, 27. Mike Box.
EMK: 1. Mike van Elderen, 3. Leon Roijakkers (15. Alex van Otterdijk), 
4. Rainer van Bergen, 5. Pim Regli, 6. Robert van de Ven, 7. Tom She-
ridan, 8. Timo Rooijakkers, 10. Rick van den Bogaard, 12. Kevin Aarts 
(17. Jeffrey Perts), 14. Ilker Kilic, 18. Tommie van Elst.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

RKGSV - Tivoli  18 oktober 2020

Voorlopig uitgesteld i.v.m. de aanscherping van de Corona-regels.

Tivoli - Pusphaira  25 oktober 2020

Voorlopig uitgesteld i.v.m. de aanscherping van de Corona-regels.

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 3e, wie weet voorlopig de laatste, aflevering van sei-
zoen 2020-2021.
Het is jammer, dat we deze keer alleen van de JO12 ver-
slagen hebben gekregen.

JO12

Tivoli JO12-1 – DVS JO12-2 6-4 03-10-2020

De wedstrijd moest zonder ouders gespeeld worden, dit hebben we 
opgelost door de hele wedstrijd via Teams uit te zenden. De ouders 
zagen een hard werkend team wat er alles aan deed om deze wedstrijd 
te winnen.
Op papier gelijkwaardig, dus het moest kloppen om de punten te pak-
ken. De hele week extra aandacht gegeven aan pressievoetbal, waarbij 
de bal terug veroverd moest worden. Dit werd over het algemeen goed 
uitgevoerd, waardoor DVS het erg moeilijk met ons had.
We kwamen door een persoonlijke fout achter met 0-1, deze werd snel 
hersteld naar 1-1, toch lukt het DVS door de solide verdediging te bre-
ken en weer stonden we op achterstand. Ook nu weer konden we vrij 
vlot gelijk maken, en nu zelfs op voorsprong komen door een goede 
aanval en een hard schot in de hoek, ruststand 3-2.
Direct na de rust pakten we het goed op, waarbij we snel 2x scoorden, 
5-2. Nu was het zaak controle te houden, en dat deden we goed. DVS 
scoorde in het laatste kwart nog 5-3 waarna wij de marge weer herstel-
den met een mooie lob over de keeper, 6-3. Met een einduitslag van 
6-4 hebben we laten zien dat we dit soort wedstrijden nodig hebben om 
onze kracht te laten zien.
Tegen een goede tegenstander trekken wij ons op.
Goed gewerkt.
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Tivoli JO12-1 – Brabantia JO12-3 1-2 10-10-2020

Brabantia heeft alle wedstrijden met grote cijfers verloren, behalve de 
wedstrijd tegen DVS, dat was vreemd. Geprobeerd de kids duidelijk 
aan te geven dat dit een lastige tegenstander is, maar het zat in de 
kopjes dat ze al veel verloren hadden. Dat zag je heel duidelijk op het 
veld, niks ging goed, telkens de verkeerde keuze, geen inzet. Brabantia 
kwam om niet met grote cijfers te verliezen, maar zij gingen er steeds 
meer in geloven dat er wat te winnen was. Hoe langer wij niet scoor-
den, hoe harder zij gingen verdedigen, en zelfs uit een spaarzame 
aanval scoorden zij 0-1. Hierdoor gingen wij nog geforceerder spelen 
waardoor nog meer mislukte. Een gelukkig schot van Arda werd door 
hun keeper fout beoordeeld, 1-1. De hoop dat dit de verlossende was, 
was van korte duur, het spel bleef erg slecht. Door het vele onnodige 
balverlies kwamen we steeds vaker uit positie te staan, waardoor Bra-
bantia de kans kreeg en verzilverde, 1-2.
Toch bijzonder dat een wedstrijd tegen DVS (een sterke tegenstander) 
de wil er was en tegen een vele mindere tegenstander die knop niet om 
te zetten is.
Leermoment voor de trainer.

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 weergege-
ven. 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 weergege-
ven. 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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GEDICHT 
(van onze huisdichter)

Bij het schrijven van onderstaand gedicht werd ik gegrepen door een 
herfstachtig beeld van water, bomen, wolken en mist.
Natuurschoon is en blijft altijd een bron van inspiratie! 

Waar wolken waken

Het koel water kust de pijnbomen.
Daar waar wolken waken;

Heerlijk ongerept, om van te dromen.

Natuur laat zich niet vangen in beeld.
Daar waar wolken waken,

Zulks intens genot toch niet verveeld.

Het rauwe randje neemt je mee op reis,
daar waar wolken waken.

Al is de blauwe lucht soms in diep grijs.

Daar waar wolken waken,
daar waar wolken drijven,

ontwaken en ons beklijven.

Pasje 8-10-2020

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

En nog steeds blijft dat ellendige Corona-spook ons 
achtervolgen. De vorige keer hadden we al te maken 
met een opleving en start van de zg. tweede golf met 
de nodige strakkere maatregelen, zoals b.v. het ver-
plicht sluiten van de sportkantines. In de afgelopen 
tijd is dat alleen maar erger geworden en is die ople-
ving nog sterker geworden met als gevolg nog meer 
restricties, zoals: een aantal weken helemaal geen 
amateursport; nog meer beperkingen op reisgebied 

en groepsgroottes; de horeca verplicht gesloten, etc. Zoals het er op dit 
moment naar uitziet, is het niet te verwachten, dat het amateurvoetbal 
snel weer op kan starten. Er wordt al gesproken van op z’n vroegst de-
cember of zelfs pas na de winterstop.
Maar ja, we zullen het hier mee moeten doen en laten we met z’n allen 
nog steeds proberen om Corona eronder te krijgen door ons ten minste 
aan de nieuwe aangescherpte basisregels te houden.
Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, hebben we in deze rubriek 
een aantal publicaties/artikelen verzameld, die met dit alles samenhan-
gen en die we weer in gewone chronologische volgorde (dus van oud 
naar nieuw) plaatsen.

Op 3 oktober zagen we op ed.nl de volgende publicatie:

BOA’S CONTROLEREN OP 
‘ILLEGALEN’ BIJ VOETBAL-
CLUBS IN EINDHOVEN

EINDHOVEN - BOA’s van de gemeente Eindhoven hebben zater-
dag controles uitgevoerd op een aantal sportparken in Eindhoven. 
Een onbekend aantal mensen is aangesproken en gewaarschuwd. 
Er zijn nog geen verbalen uitgeschreven.

Eddy Jansen 03-10-20, 20:00 Laatste update: 09:39 Bron: ED
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Eén van de controles werd vanmorgen uitgevoerd bij voetbalclub RPC 
op sportpark De Heihoef in Eindhoven. Daar waren op dat moment 
alle vier de velden bezet met jeugdwedstrijden en jeugdtrainingen. Vier 
BOA’s controleerden of de club de nieuwe corona-regels respecteerde. 
Volgens de gemeente is vandaag bij meerdere sportclubs in Eindhoven 
gecontroleerd.

Afgelopen week vaardigde het kabinet nieuwe regels uit om versprei-
ding van het coronavirus in te dammen. Sportkantines zijn tot nader 
order gesloten, bij wedstrijden en ook bij trainingen mag geen publiek 
langs de kant staan. Slechts directe begeleiders -ook chauffeurs van 
spelers bij uitwedstrijden- hebben toegang tot een sportaccommodatie. 
Zo moesten ouders van de allerjongsten van RPC zaterdagochtend 
buiten de poorten blijven en hun kroost daar aan de trainers meegeven, 
wat niet tot enige problemen leidde.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Eindhoven zijn er tijdens 
de controles vandaag geen boetes uitgedeeld. ,,We hebben een aantal 
mensen aangesproken en er zijn een aantal waarschuwingen uitge-
deeld”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Bij evidente over-
tredingen zullen de BOA’s niettemin direct tot het uitschrijven van een 
boete overgaan.”

Op welke sportparken zaterdag is gecontroleerd kon de woordvoerder 
van de gemeente niet zeggen, evenmin over de locaties zondag. ,,Dat 
er zondag weer gecontroleerd gaat worden, is duidelijk, maar het is niet 
slim om te zeggen wáár we dat gaan doen!”

Noot van de redactie: In het ED van 5 oktober stond een vergelijkbaar 
artikel.

F F F

Op Teletekst lazen we op 4 en 5 oktober op pagina’s 104 en 113 de 
volgende berichten:
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F F F

Uit het ED van 7 oktober haalden we dit artikel:

RUIM 27.000 POSITIEVE CORONATESTS IN WEEK TIJD, FORS 
MEER ZIEKENHUISOPNAMEN

Het aantal positieve coronatests is de afgelopen week opnieuw 
sterk toegenomen. Het waren er volgens de cijfers van het RIVM 
27.485, tegenover 19.326 een week eerder. Ook het aantal geregi-
streerde ziekenhuisopnamen steeg fors. 89 Nederlanders overle-
den aan corona.

Sander van Mersbergen
Bilthoven

Dat blijkt uit de nieuwe weekupdate van het RIVM. Niet alle overlijdens-
gevallen vonden ook daadwerkelijk de afgelopen week plaats, som-
mige meldingen dateren van langer geleden.
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Het aantal besmettingen neemt al sinds begin september fors toe. Toen 
werden per week zo’n 5000 positieve tests gemeld. Dat aantal ligt in-
middels dus ruim vijf keer zo hoog. Het aantal ziekenhuisopnamen was 
afgelopen week ongeveer zes keer zo hoog als toen. Qua overlijdens is 
het verschil iets minder groot, dat zijn er nu drie á vier keer zoveel als 
toen.

Positieve tests
Tussen 28 september en 4 oktober werden ruim 222.000 tests afgeno-
men door de GGD, een flinke stijging ten opzichte van een week eer-
der. Ongeveer 9,1 procent van de tests waarvan inmiddels een uitslag 
bekend is, leverde een positieve uitslag op. Dat was vorige week 8,0 
procent. 
Opvallend is dat het RIVM van meer dan de helft van de afgenomen 
tests van de afgelopen week nog geen uitslag kan melden. Op 222.877 
tests zijn er nu 110.587 uitslagen. Vorige week kon er op het moment 
van rapporteren door het RIVM van driekwart van de tests al een uit-
slag worden gemeld. Volgens de GGD betekent het feit dat het RIVM 
de gegevens nog niet heeft overigens niet dat de mensen die getest 
zijn hun uitslag nog niet hebben. Er zou administratief iets misgegaan 
zijn tussen GGD en RIVM.
Voor de registratie van het aantal ziekenhuisopnamen is het RIVM 
deze week overgestapt op een andere bron, stichting NICE. Niet meer 
het aantal nieuwe gevallen wordt gemeld, maar het aantal bedden dat 
bezet wordt.
Op de ‘normale’ afdelingen van de ziekenhuizen lagen vanochtend 
om 10.00 uur 803 coronapatiënten. Een week eerder om dezelfde tijd 
waren dat er 501. Ook het aantal ic-opnames haalt het RIVM op bij de 
stichting NICE. Dat ging van 100 naar 122. 
Die cijfers verschillen enigszins van de getallen van het Landelijk Coör-
dinatiecentrum Patiënten Spreiding, dat ook dagelijks met een update 
komt. Dat meldt vandaag dat er 190 covidpatiënten op de ic liggen en 
785 op andere afdelingen. ,,Het aantal opgenomen covidpatiënten blijft 
snel stijgen”, zegt woordvoerder Ernst Kuipers. ,,We verwachten dat 
deze stijging ook in de komende dagen door zal zetten. Dit noopt zie-
kenhuizen op tal van plaatsen tot het afschalen van reguliere zorg.”
Vergeleken met de eerste golf ligt het aantal ziekenhuisopnamen en 
overlijdensgevallen nog wel fors lager. Op het hoogtepunt gingen er 
toen in een week tijd bijna 4000 mensen het ziekenhuis in en overleden 
er enkele honderden per dag na een positieve coronatest.

F F F
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Op ed.nl van 7 oktober en in het ED van 8 oktober stond het volgende 
artikel:

ZORGEN BIJ AMATEURVOET-
BALCLUBS IN ZUIDOOST-BRA-
BANT GROEIEN DOOR DICHTE 
KANTINES: ‘LEVEN VAN MAAND 
TOT MAAND’

EINDHOVEN/HELMOND - De KNVB luidt de noodklok: zestig pro-
cent van de amateurvoetbalclubs komt dit jaar in de financiële 
problemen als er geen extra steunpakket van de overheid komt. 
Ook in de regio Zuidoost-Brabant nemen de zorgen en het onbe-
grip toe, nu clubkantines vooralsnog gesloten blijven vanwege het 
coronavirus. Toch staan er voor nu (nog) geen clubs op omvallen. 

Chris Ottens 07-10-20, 19:00 Laatste update: 09:42 Bron: ED

Ja, Gestel-voorzitter Herman Brugmans maakt zich zorgen, nu de 
kantine nog minstens een aantal weken dicht is. De volksclub haalt 60 
procent van de inkomsten uit de kantine, maandelijks zo’n 10.000 euro. 
,,Je mag gerust zeggen dat het moeilijk wordt: er is voorlopig ook geen 
zicht op verbetering. Tot nu toe redden we het wel, maar we leven van 
maand tot maand”, geeft Brugmans toe. Hij kan zich dan ook vinden in 
het signaal van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de 
KNVB, die pleit voor een extra steunpakket van 25 tot 30 miljoen euro.
Volgens de KNVB komt zestig procent van de clubs dit jaar nog in de 
problemen als de overheid niet ingrijpt. De Belangenorganisatie Ama-
teur Voetbalverenigingen (BAV) stelt zelfs dat dertig procent van de 
clubs vreest voor het voortbestaan. Voorzitter Ben van Olffen noemt 
het sluiten van de kantines zelfs een ‘financiële lockdown’. Bij clubs 
is er ook onbegrip dat cafés wel tot 22.00 uur open mogen zijn, maar 
kantines niet. ,,Spelers komen nu bij ons voetballen, mogen nog geen 
broodje of een kop koffie, en gaan daarna naar het plaatselijke café”, 
zegt Janko Akkers, voorzitter van vv Milheezer Boys. ,,Vooropgesteld: 
wij gunnen dat het café van harte, maar het verschil is gek.”
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Gelijke regels?
Hij krijgt daarin bijval van Gestel-preses Brugmans en Daniël van 
Schijndel, voorzitter van SV Ondo uit Heusden.  ,,Waarom zijn de re-
gels niet gelijk? De kantine is ook bij ons de voornaamste inkomsten-
bron”, zegt Van Schijndel. Hij vreest niet voor het voortbestaan van 
zijn club, die 350 leden telt, maar het is wel een ‘flinke klap’. ,,We zijn 
nu uit aan het zoeken hoeveel pijn het doet. We hebben een gezond 
huishoudboekje en kunnen tegen een stootje, maar het moet ook niet 
te lang duren. Dan hebben ook wij op termijn behoefte aan een beetje 
ondersteuning.”

In Limburg staan al clubs op omvallen, daar is bij vv Milheeze, SV 
Ondo en RPC absoluut geen sprake van. Peter Hopmans, penning-
meester bij RPC, denkt ook dat KNVB-directeur Van der Zee het wel 
erg zwaar aanzet. ,,Zestig procent is denk ik overdreven, maar hij heeft 
wel een punt.” RPC loopt nu de kantine dicht is wekelijks tussen de 
2.000 en 3.000 euro aan inkomsten mis. ,,Veel geld, daarom letten we 
ook scherp op de uitgaven”, zegt Hopmans. 
RPC is gezond, maar ook bij gezonde clubs moet het niet té lang du-
ren. De vaste lasten lopen door; bij Gestel zo’n 7.000 euro per maand. 
Brugmans maakt net als veel clubs uit de regio al gebruik van de diver-
se steunpakketten vanuit de overheid, maar stelt dat extra steun zeker 
welkom is. ,,Ik durf nu niet te zeggen hoe het verder moet.”

Amateurvoetbalclubs verdeeld over stilleggen competitie
Een paar grote amateurvoetbalclubs wil dat de competitie stil wordt 
gelegd, maar de meningen zijn verdeeld. Woensdagavond is er spoed-
overleg tussen de clubs, waaronder UNA, en de KNVB over het al dan 
niet staken. 
Geen publiek, geen inkomsten, wél corona: voor een paar grote ama-
teurvoetbalclubs kent die optelsom maar één uitkomst: het voetbal 
moet voorlopig worden stilgelegd. Maar verenigingen zitten niet op een 
lijn, zo blijkt. Blauw Geel’38 uit Veghel pleit voor een stop voor zowel 
jeugd- als seniorenteams, maar vv UNA sluit zich daar niet op voor-
hand bij aan. ,,Stilleggen heeft zijn voors en zijn tegens”, benadrukt 
UNA-voorzitter Peter Smetsers.
Het voordeel van stilleggen is dat de duels die nu niet doorgaan moge-
lijk later - mét publiek en een heropende kantine - alsnog worden ge-
speeld. En sportief werkt het stilleggen van competities niet nóg meer 
scheefgroei in de hand: een club als Reusel Sport speelde vanwege 
corona-afgelastingen zelfs nog geen enkel competitieduel. 
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In totaal gingen er in de eerste drie speelronden alleen al bij clubs uit 
deze regio 24 wedstrijden niet door vanwege corona. Voor komend 
weekeinde zijn er twee duels afgelast, de verwachting is dat dat verder 
oploopt. 
Aan de andere kant is het tijdelijk stilleggen van competities zeker voor 
jeugdleden niet wenselijk. ,,Het is voor hen toch wel heel prettig dat 
ze kunnen bewegen en dat ze hun wedstrijdjes kunnen spelen”, aldus 
Smetsers.
Donderdagavond wordt in een overleg met diverse (top)amateurclubs, 
ook UNA, en de KNVB gesproken over het al dan niet staken van com-
petities. De KNVB blijft bij haar standpunt van vorige week, toen de 
strengere coronaregels in gingen. ,,Het belangrijkste is dat er gesport 
kan blijven worden, voor de sport, voor de clubs en voor de spelers.”

F F F

Van Teletekst op 8 oktober zagen we op pagina’s 106 en 802 de vol-
gende berichten:

F F F
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Op 9 oktober vonden we op ed.nl en in het ED het volgende artikel:

ZO WERD NEDERLAND DE CORONAKOPLOPER VAN EUROPA 
‘HET LIJKT WEL OF JULLIE HET NIET WILLEN BEGRIJPEN’

Nederland is uitgegroeid tot de coronaparia van Europa. De twee-
de golf veroorzaakt hier meer besmettingen dan in andere landen 
en wordt alleen maar groter. Hoe dat komt? Doordat wij zo eigen-
wijs zijn, zegt de rest van Europa. ,,Het lijkt wel of jullie het niet 
willen begrijpen.”

Sander van Mersbergen 9 okt. 2020

Toen de coronaregels op 1 juli versoepeld werden, schreef een colum-
nist van dagblad De Limburger dat we nu, met onze herwonnen vrij-
heid, de kans kregen een ideale samenleving te bouwen. Hij omschreef 
het - met een knipoog - als een ‘levensechte variant op het klassieke 
meesterwerk Utopia (1516) van Thomas More’.

Drie maanden later kunnen we allemaal zien 
hoe dat Utopia van de Nederlanders eruit 
ziet. Of beter gezegd: constateren dat het 
mislukt is. In Europese lijstjes van landen 
met de meeste besmettingen zijn we met 
een noodvaart op weg naar de koppositie. 
Spanje, de afgelopen maanden hét voor-

beeld van hoe het niet moet, is ingehaald.
In onze ziekenhuizen was het lange tijd rustig, maar ook daar neemt de 
drukte - en de nervositeit - toe. Hoe kon het zo mis gaan? Waarom is 
juist Nederland het meest overvallen door de tweede golf, die door ie-
dereen aangekondigd werd? Vaak gaat het over ons gedrag: is dat echt 
de enige oorzaak?
Een verklaring die soms geopperd wordt, is dat we zo’n beetje het 
dichtstbevolkte land van Europa zijn. Dan kom je elkaar vaker tegen, is 
de gedachte, en is de kans op besmetting groter. Dat idee wordt onder-
steund door grote uitbraken in bijvoorbeeld New York en Madrid.
Toch bestaat voor dit vermoeden geen wetenschappelijke onderbou-
wing. De Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health onderzocht 
de cijfers van 913 Amerikaanse regio’s en ontdekte dat de mate waarin 
corona toeslaat niets te maken heeft met de bevolkingsdichtheid. Ook 
in Nederland vonden onderzoekers (op basis van cijfers uit de eerste 
golf) geen duidelijk verband.
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Ruimte genoeg
Ger Rijkers, immunoloog aan Roosevelt University College, is daar niet 
verbaasd over. ,,We wonen in een dichtbevolkt land, inderdaad, maar 
dat wil niet zeggen dat je geen afstand kunt houden. Ook hier is ruimte 
genoeg.”
Het RIVM en de GGD melden dat binnenshuis de meeste besmettin-
gen plaatsvinden. Wonen we in Nederland dan dichter op elkaar? Nee. 
Volgens cijfers van Eurostat wonen Nederlanders naar verhouding 

heel weinig in ‘overbezette’ woningen 
(4,1 procent van de bevolking). In Italië 
bijvoorbeeld is dat bijna 30 procent. De 
gemiddelde omvang van Nederlandse 
huishoudens (2,3 personen) ligt iets on-
der het EU-gemiddelde, en bijna nergens 
wonen zo weinig mensen in flatjes.

Het lijkt er dus op dat we onze leefsituatie niet de schuld kunnen ge-
ven. Hebben we in Nederland dan misschien een besmettelijker vari-
ant van het virus te pakken? Nee, zegt Rijkers. ,,Er is niets wat daarop 
duidt.”

Sterker nog: het RIVM vermoedt dat de tak van het nieuwe coronavi-
rus die nu in Nederland rondwaart door jongeren is meegebracht van 
‘feestvakanties’ in Spanje en Zuid-Frankrijk. Dat wordt nu onderzocht 
door het Erasmus MC in Rotterdam. Viroloog Marion Koopmans zegt 
dat de Nederlandse virustak in elk geval heeft plaatsgemaakt voor vari-
anten die eerder in het buitenland gevonden zijn.
Als het virus niet anders is en het ligt niet aan de bevolkingsdichtheid, 
hebben we de situatie dan verkeerd aangepakt? Het antwoord is onge-
twijfeld ja. Om nog even vrij te citeren uit More’s Utopia: de wereld kan 
pas perfect zijn als de mens perfect is, en dat zal nog wel een paar jaar 
duren.

De vraag is of we méér fouten maken dan andere landen. De Govern-
ment Response Tracker van de universiteit van Oxford meet hoe stevig 
overheden met hun beleid reageren op het virus. Van de 184 onder-
zochte landen staat Nederland 84ste. Maar wat zegt dat? Argentinië 
prijkt bovenaan de ranglijst, en daar rijst het aantal besmettingen de 
pan uit. Duitsland en Italië staan in de index net zo hoog als wij, heb-
ben ook een vergelijkbaar pakket aan maatregelen, maar tellen veel 
minder besmettingen.
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Misschien ligt het aan de testcapaciteit. Experts zien dat als cruciaal 
onderdeel van een succesvolle corona-aanpak. Nederland test fors 
minder dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en 
Spanje. Qua besmettingsaantallen scoren deze landen echter helemaal 
niet zo veel beter dan wij. Duitsland en Italië, de twee beste jongetjes 
van de klas, testen niet bijzonder veel meer dan Nederland.
Wat wel verschil maakt - op het eerste oog - is de efficiëntie van het 
testproces. Een rondgang langs onze correspondenten in Italië, Duits-
land en ook Portugal - landen met relatief lage besmettingscijfers - leert 
dat het testproces daar vloeiend verloopt. Angelo van Schaik meldt dat 
er alleen al in de Italiaanse hoofdstad Rome 26 drive-through teststra-
ten zijn, en dat er maximaal drie dagen tussen aanvraag en uitslag zit. 
In Portugal, zegt Marlies van Leeuwen, is de uitslag er na een test ei-
genlijk altijd binnen 24 uur.
Hoe anders is dat in Spanje. ,,Het is 
echt per streek verschillend”, vertelt 
Edwin Winkels. ,,In Madrid, de brand-
haard, kun je wel snel een test onder-
gaan, maar probleem daar is dat je 
juist dagen, soms wel een week, op 
het resultaat moet wachten. En er zijn 
veel te weinig mensen voor bron- en 
contactonderzoek.”
In Engeland is de situatie ‘dramatisch’, meldt correspondent Geert Lan-
gendorff. ,,Nog maar twee weken geleden konden mensen uit Londen 
alleen in Schotland terecht.” Frank Renout vertelt dat er ook in Frank-
rijk veel kritiek is. ,,Er zijn enorme wachttijden. Soms moet je dagen 
wachten voor je getest kan worden, dan weer dagen wachten op de 
uitkomst.”

Voor veel Nederlanders zijn dat herkenbare geluiden. Soms is zelfs het 
aanvragen van een test hier al een tijdrovende onderneming. En wie in 
Amsterdam woont, kan zomaar naar de teststraat in Vianen gestuurd 
worden. 
Toch vindt immunoloog Ger Rijkers het veel te makkelijk om de hoge 
Nederlandse besmettingscijfers af te schuiven op het testproces. ,,De 
opschaling van het testproces was voor alle landen een enorme klus, 
het gaat hier echt niet zo heel veel slechter dan elders. En daarbij: tes-
ten is prima, maar je voorkomt er geen besmettingen mee. Met jezelf 
aan de regels houden wel. Dáár ligt dus de sleutel.”
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Zo zien ook de correspondenten het. In Italië, zegt Van Schaik, zijn de 
mensen heel erg strikt. ,,Tot mijn stomme verbazing, eerlijk gezegd. Or-
ganisatietalent en discipline zijn nou niet echt zaken waar Italianen om 
bekend staan. Maar je merkt gewoon dat ze heel erg geschrokken zijn 
dit voorjaar, en bezorgd zijn om hun gezondheid.” In Portugal, ziet Van 
Leeuwen, respecteren mensen de (verplichte) quarantaine. Daarnaast 
draagt iedereen ‘braaf’ een mondkapje.
Dan Nederland. De Belgische emeritus-hoogleraar Marie-Therese 
Claes ziet onze mondkapjesdiscussie met verbazing aan, net als de 
communicatie vanuit de overheid. ,,Als mensen een rood stoplicht zien, 
weten ze dat ze moeten stoppen. Zo werkt het bij dit soort maatregelen 
ook. Als je vindt dat het nodig is, moet je dat duidelijk vertellen.”
Zeker het Nederlandse volk kan wel wat richting gebruiken. Het voor-
oordeel dat we eigenwijs zijn, klopt volgens Claes helemaal. Ze schreef 
een aantal jaar geleden een boek over het verschil tussen de Neder-
landse en Vlaamse volksaard. ,,Nederlanders denken het altijd beter te 
weten, daar komt het op neer. Ze zijn meer individualistisch. In Vlaan-
deren zie je meer gemeenschapszin.”
Vrijheidsdrang heeft soms voordelen, maar in een crisis als deze kan 
het tegen ons werken. ,,Het lijkt wel of sommige Nederlanders niet 
goed begrijpen waarom afstand houden nodig is. Alsof het alleen hen-
zelf beschermt, en niet de ander. Ik vind dat heel vreemd. Hebben ze 
geen vertrouwen in de maatregelen van de overheid, nemen ze ze niet 
serieus of snappen ze het gewoon niet?”

Privileges
Rijkers stuitte recent op een Amerikaanse 
krant van meer dan honderd jaar gele-
den, met een lijstje do’s en don’ts voor de 
Spaanse griep. ,,Die hele lijst is nu ook 
weer van toepassing. Doe je masker op. 
Luister naar het advies van specialisten, 
ook als je het niet begrijpt. Denk niet dat je 
het niet kunt krijgen, of dat je recht hebt op speciale privileges.”
De vraag is of we in Nederland onze volksaard aan de kant kunnen 
schuiven, iets wat volgens experts nodig is om erger te voorkomen. 
Misschien kunnen we voor een laatste stichtelijke aansporing nog eens 
terecht bij Utopia. Eigenbelang nastreven is niet slecht, schreef Tho-
mas More ruim vijfhonderd jaar geleden. ‘Maar als je eigen plezier ten 
koste gaat van dat van anderen, is het onrechtvaardig.’

F F F
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Op Teletekstpagina’s 108 en 111 van 10 oktober en 104 en 105 van 11 
oktober zagen we de volgende berichten:

F F F

Op 12 oktober werden op Teletekstpagina’s 108 en 109 deze berichten 
getoond:
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F F F
Op 13 oktober lazen we op Teletekstpagina’s 114 en 115 deze berich-
ten:

F F F
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Van de voorpagina van het ED van 14 oktober maakten wij de vol-
gende scan:

F F F
Deze scan maakten wij van de voorpagina van het ED van 15 oktober:
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Van Stefan Bell kregen we op 15 oktober onderstaand plaatje over 
deze materie, dat van de website van de Rijksoverheid gehaald was:

F F F

Op Teletekstpagina’s 107 (15 oktober) en 106 (16 oktober) stonden 
de volgende berichten:

Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

  13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea, bijvoor -
beeld musea, bibliotheken en 
monumenten: groep van max.  
4 personen of 1 huishouden. 
Bezoek is op basis van  
reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.
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F F F
Een scan van een artikel uit het ED van 16 oktober tonen we hier:

F F F
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Op 17 oktober zijn dit de berichten op Teletekstpagina’s 108 en 109:

F F F
Ook van 17 oktober een scan van een gedeelte van de voorpagina 
van het ED:

F F F

Op Teletekstpagina 806 van 21 oktober zagen we de volgende 2 be-
richten:




41

F F F
Teletekst liet op pagina 105 (22 oktober) en 107 (23 oktober) de vol-
gende berichten zien:

F F F
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Van artikelen in het ED van 24 en 26 oktober scanden we de kop. Zie 
hier die scans:

De complete artikelen kun je lezen in het ED en op ed.nl.
F F F

Ook scanden we de kop van een artikel in het ED van 27 oktober. Zie 
hieronder:

Het complete artikel kun je weer lezen op ed.nl en in het ED.

F F F
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Een gedeeltelijke scan van de voorpagina van het ED van 28 oktober 
zie je hier:

Met het bijbehorende artikel op pagina 2: 

De huidige coronamaatregelen duren nog ‘zeker” voort tot in de-
cember. De horeca blijft tot dan gesloten, sportcompetities wor-
den niet voor die tijd herstart.

Tobias den Hartog
Niels Klaassen
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Dat kondigde premier Rutte gisteravond aan tijdens een persverklaring. 
Hij zei zelfs dat het pakket met coronaregels dat nu geldt ‘wellicht zelfs 
tot in het nieuwe jaar’ van kracht kan blijven.
Het vieren van Sint-Maarten kan Nederland wel vergeten en ook Sinter-
klaas zal in ‘kleine kring’ moeten worden beleefd, zei Rutte verder.
Het kabinet had gehoopt dat de besmettingscijfers sneller zouden da-
len, maar moet constateren dat het nog ‘te vroeg’ is om te zien of de 
coronamaatregelen voldoende effect hebben.
“We hebben een grote hamer uit de gereedschapskist gehaald, maar 
het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. We hopen dat komen-
de week meer duidelijkheid gaat geven.”

Hoopvol
Minister Hugo de Jonge (Zorg) zei wel dat hij hoopvol is: “We verwach-
ten dat we de bocht hebben genomen, maar we moeten de komende 
week zien hoe lang de remweg is en of we weer op een lage besmet-
tingsgraad zitten.”
Het kabinet is huiverig voor een ‘echte’ lockdown, zei Rutte: “Het is te 
vroeg om nu harder op de rem te trappen.”
Hij noemde dat bovendien ‘een schrikbeeld’ omdat het kabinet vreest 
‘de economie en de samenleving’ meer schade te berokkenen met een 
lockdown.
“Het kan nodig blijken en dan zullen we niet aarzelen. Maar we hebben 
ook oog te houden voor maatschappelijke gevolgen. Vereenzaming 
bij studenten en ouderen, de economie, banen bij bedrijven. Dat is de 
evenwichtsbalk waar we op staan.”

Veel consequenties
Ook het RIVM voelt weinig voor een echte lockdown, blijkt uit een inter-
view met RIVM-modelleur Jacco Wallinga met deze krant. “Het nadeel 
is wel: de extra maatregelen die je nog kunt nemen, zetten niet zoveel 
zoden aan de dijk als de eerste ingrepen. Terwijl die wel heel veel con-
sequenties hebben voor ons leven.”
Het RIVM meldde gisteren voor de derde dag op rij meer dan tiendui-
zend besmettingen, afgelopen week turfde het instituut 67.000 nieuwe 
gevallen, een record. Toch lijkt de heftigste explosieve toename achter 
de rug. Het aantal besmettingen stijgt minder hard dan de weken er-
voor, het aantal intensive care-opnames schommelt al dagen tussen de 
veertig en de vijftig.

F F F
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Eveneens op 28 oktober vonden we deze berichten op Teletekstpa-
gina’s 111 en 117:

F F F

Op 30 oktober zagen we op Teletekstpagina’s 113 en 114 de volgende 
berichten:
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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 besluiten we ook deze keer weer deze rubriek met een 
selectie van Coronagein en -ongein, die wij en jullie veelal via What-
sapp toegestuurd kregen.
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F F F

H H H
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TIVOLI GESPOT – UITSLAG LAATSTE QUIZ

De vorige keer hebben we zoals gemeld de laatste Tivoli gespot-quiz 
in 2 delen geplaatst. Omdat dit de laatste was, besluiten we deze ru-
briek met de uitslag van die quiz.

Voor deel 1 lieten we de volgende Tivoli-gerelateerde foto’s zien.

Bij deze foto’s stelden 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?

De juiste antwoorden zijn:

Teatro Tivoli.
Lissabon.
1924.
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We plaatsten ook enkele Tivoli-gerelateerde foto’s voor deel 2.

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

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

Dit zijn de juiste antwoorden:

Villa d’Este.
Rome.
Tivoli.

Helaas hebben we voor beide quizzen weer geen oplossingen van jul-
lie mogen ontvangen en houden de felbegeerde hoofdprijzen dus ook 
deze laatste keer maar weer zelf.

H H H
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UIT DE MEDIA – BAV VOETBALINFO

Op 5 oktober verscheen op de website van de Belangenorganisatie 
Amateur Voetbalverenigingen (bav-voetbal.nl/publicaties) de volgende 
publicatie:

Corona brengt amateurclubs aan het wankelen, ‘Het moet niet veel 
langer duren’
5 oktober 2020

Dat de coronacrisis zijn weerslag heeft op het amateurvoetbal is 
een understatement. Clubs zijn lang dicht geweest en na de maat-
regel van het kabinet om drie weken lang het publiek te weren en 
de kantines te sluiten, neemt de stress toe bij de amateurclubs. 
De financiële problemen en creatieve oplossingen verschillen per 
club en district, maar één gedachte is overal hetzelfde: het moet 
niet veel langer duren. Uit alle zes districten doet een (interim-)
voorzitter van een amateurclub zijn verhaal.

Tekst: Hessel van der Wal

De kosten lopen deze periode door. Komen jullie als club in de 
problemen of vrezen jullie al voor de toekomst?
Gerben van der Hoek, SV Teo (Ten Post, district Noord): ‘Wij kunnen 
wel ons hoofd boven water houden en hebben genoeg spek op de bot-
ten. De exploitatie gebeurt door het dorpshuis. Daar hebben we een 
overeenkomst mee. Het is bij ons nog zo dat er niet heel veel proble-
men zijn veroorzaakt.’
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Barend de Ruiter, SEH (Heerde, district Oost): ‘Je verliest inkomsten 
uit drie bronnen: leden, sponsoren en kantineomzet. Dat gaat wel een 
rol spelen. Als we kunnen blijven acteren zoals we nu acteren, vrees ik 
niet voor onze club. Als er weer een lockdown komt, kan ik mij voorstel-
len dat leden van de club niet weten waarom ze nog gaan voetballen. 
Je ziet nu al dat individuele sporten zoals wielrennen toenemen.’

Marc van Hout, SV Tivoli (Eindhoven, district Zuid I): ‘Vorig jaar is de 
voetbalvereniging RPC bij ons op het sportpark gekomen. We heb-
ben driekwart jaar in een bouwput gezeten. De inkomsten waren dus 
al lager en daar komt corona ook nog bij. Of we het hoofd boven water 
houden, is deels afhankelijk van gemeente en de KNVB. In de eerste 
periode hebben zij de huur van het sportpark en veld stilgezet.’

Cor Vulders, VV Bieslo (Beesel, district Zuid II): ‘We vrezen niet voor de 
toekomst, nóg niet. We hebben vorig jaar ons jubileum gevierd. Als dat 
een jaar later was geweest, had je allemaal verplichtingen gehad waar 
je misschien niet onderuit komt. Geen idee of het dan ook verzekerd 
was geweest.’

Taki Anastassiadis, VV Brederodes (Vianen, district West I): ‘We heb-
ben de afgelopen jaren een heel goed en streng spaarbeleid gehou-
den. Ik vind dat we daardoor ook de dupe zijn. Doordat we het zelf kun-
nen, worden we minder geholpen. Dat vind ik soms niet helemaal fair. 
Door een buffer te hebben, zorgen we dat we niet hoeven te vrezen 
voor de toekomst.’

Bülent Yungul, SV HMSH (Den Haag, district West II): ‘Als je het verge-
lijkt met andere jaren gaat je omzet wel een stuk achteruit. Als we weer 
een lockdown krijgen, wordt het echt een probleem. Je moet alle lasten 
betalen, maar je hebt geen inkomsten. Hoe ga je dat doen dan? Een 
paar maanden kan je het wel betalen, maar daarna?’

Je hebt hart voor de club, maar is het nog wel leuk om de voorzit-
ter van een amateurclub te zijn?
Van der Hoek: ‘Het is zeker leuk. Ik ben er nou net een jaar. Ik had 
eerst ook niet verwacht dat dit allemaal zou komen. Daarom is het zo 
belangrijk dat je de lijnen kan uitzetten als bestuur. Maar je bent nog 
steeds vrijwilliger. Het kost veel tijd, je krijgt mensen met onbegrip. 
Daar probeer ik gehoor aan te geven.’
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De Ruiter: ‘De lol gaat er wel af. Je bent ook verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd. 
Je moet elke keer als politieagentje spelen. Dat is niet leuk, helemaal 
niet leuk. In die zin ben ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee.’

Van Hout: ‘Het brengt wel veel extra uitdaging. Het is steeds maar de 
vraag hoe of wat. Lange termijnplanning is nu niet echt mogelijk.’

Vulders: ‘Het is heel moeilijk, omdat het iets is wat je nooit hebt mee-
gemaakt. Je probeert zo veel mogelijk de maatregelen te handhaven. 
De een gaat daar net iets makkelijker in mee dan de ander. Dat levert 
spanningen op.’

Anastassiadis: ‘Het is lastig, je bent nu meer bezig met randzaken dan 
het besturen van een club. Het moet niet langer duren. Als jij het leuk 
vindt om elke week politieagent te spelen, moet je dat doen. Maar ik wil 
graag kijken naar voetbalwedstrijden zonder dat te doen.’

Yungul: ‘Mensen komen met vragen en je kan ze niet beantwoorden. 
Wij doen het voor de mensen die houden van voetbal. Je probeert voor 
de vereniging iets te betekenen. Zonder hulp komen wij er ook niet uit, 
maar we kunnen ook niet zeggen “we stoppen ermee”.’

Welke lessen hebben jullie geleerd en zijn bruikbaar voor ande-
ren?
Van der Hoek: ‘We hebben een loopclinic georganiseerd, zodat je indi-
vidueel wat kan. Dat loopt nog steeds. Verder is het belangrijk dat je als 
club, bestuur en leden achter elkaar blijft staan. Het is wel een beetje 
algemeen, maar het resultaat is dat je elkaar kunt vinden en verder 
gaat.’

De Ruiter: ‘Wat je natuurlijk nog wel kunt doen, is wedstrijden spreiden. 
Dat zal niet voor elke club weggelegd zijn. Verder zou ik het zo niet we-
ten. We hebben benut, wat er te benutten viel.’
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Van Hout: ‘Het brengt wel veel extra uitdaging. De communicatie vanuit 
ons moet beter zijn dan de overheid. Ik denk nu dat de overheid met 
oplossingen komt die niet het probleem oplossen, maar verleggen. Wij 
hebben bijvoorbeeld wel in de zomer getraind, zodat de kantine open 
kon blijven.’

Vulders: ‘We hebben geleerd dat je nog meer vooruit moet kijken. Je 
moet een scenario klaar hebben. We hebben een goede relatie met de 
gemeente. Als je korte lijnen met de gemeente hebt kun je makkelijker 
overleggen. Als je niet aan je leden laat merken dat je op een lijn zit, 
krijg je minder snel draagvlak.’

Anastassiadis: ‘We hebben mensen op de club die in het bezit zijn van 
drones. We kunnen zo wedstrijden streamen. De grootste boodschap is 
dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Van de een op de andere dag 
kan je hele businessmodel omgeturnd worden. Je moet zorgen dat je 
een soort plan B achter de hand hebt.’

Yungul: ‘We zijn meer gaan uitzoeken. Een ander afvalbedrijf scheelt 
een paar tientjes en dus zijn we overgestapt. Dat hebben we ook ge-
probeerd met energie. We zoeken waar we minder kunnen betalen.’

Gesloten kantines
De nieuwste maatregelen van de overheid verbieden de opening van 
sportkantines. Voor veel clubs is dat een behoorlijk financiële strop. De 
meeste inkomsten komen naast de sponsoren en contributiegelden 
uit de kantine. Bij SEH uit Heerde hebben ze dat juist net goed voor 
elkaar: De vereniging bedient als een horecagelegenheid gasten aan 
tafel en laat ongeveer eenderde van het maximaal aantal bezoekers 
binnen. Bij VV Bieslo is zelfs geïnvesteerd om buiten zitten aantrek-
kelijker te maken met terrasverwarmers. Een ding is zeker, alle voorzit-
ters balen dat zij nu tijdelijk helemaal geen bezoek kan ontvangen. Er 
was solidariteit van leveranciers, zoals brouwers, maar dat is niet voor 
iedereen weggelegd. Bij VV Bieslo kwamen ze niet van alle producten 
af. ‘Wij hebben wel een aantal producten weg moeten gooien’, zegt 
Vulders over de gezonde kantine. ‘We hebben nog wel wat spulletjes 
uitgedeeld, maar dat kost gewoon geld.’ Een gesloten kantine voelt on-
eerlijk als verderop de horeca gewoon geopend is, maar Vulders heeft 
in het dorpse Beessel er wel begrip voor. ‘Wij willen als sportkantine 
ook niet concurreren met de horeca. 
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We gaan niet evenementen organiseren waardoor je klandizie daar 
weg gaat halen.’

Imago en geld
Verenigingen zijn door het inkomstenverlies haast gedwongen contri-
butie te blijven vragen van leden. Veel clubs hebben het voordeel dat 
clublieden het begrip opbrengen om contributie door te betalen als er 
niet kan worden gevoetbald. Voor mensen die echt niet anders kun-
nen, wordt gezocht naar een betalingsregeling. Bij SV HMSH is dat 
een stuk minder makkelijk. ‘De laatste drie maanden wilden de leden 
niet betalen’, vertelt voorzitter Bülent Yungul. ‘Ze konden tenslotte niet 
voetballen. Daar kunnen wij ook niets aan doen. Uiteindelijk hebben we 
een betalingsregeling gemaakt. Dat doen we dit jaar weer. We doen het 
daarom in zes termijnen voor dit jaar.’ Het zorgt voor veel spanning en 
het blijft ook nog onzeker. Ook met de sponsoren treft de club in nood 
het niet. ‘We zijn zeven grote sponsoren kwijtgeraakt. Dat zijn grote 
klappen geweest. We hebben ook geen contract laten tekenen. Daar-
door konden we daar niet op teruggrijpen. Dat zijn we niet gewend van 
de mensen. Dat soort problemen zijn wel heel erg lastig.’

Meerdere clubs hebben sponsoren zien verdwijnen, maar SEH heeft 
opmerkelijk genoeg een paar sponsoren erbij. Toch staan zij ook voor 
een financiële uitdaging. ‘Er moeten ontzettend veel onkosten gemaakt 
worden om te voldoen aan de regels van de overheid’, aldus voorzitter 
Barend de Ruiter. Je moet registratieformulieren, posters en spandoe-
ken laten maken. Dat zijn behoorlijke bedragen waarmee je te maken 
krijgt. Dan heb je het over honderden euro’s, misschien wel duizend 
euro of meer.’

H H H
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SPORTLINK

Van sportlink ontvangen we via de mail regelmatig “Nieuwsupdates”. 
De volgens ons interessante issues uit die updates delen we met jullie.

Uit de mail van 7 oktober 2020:

We gaan je in de komende 2 weken een aantal mails sturen over on-
derwerpen die nu actueel zijn en waar Sportlink je echt mee kan hel-
pen. We sturen ze even apart zodat je de mails makkelijk kan doorstu-
ren naar collega-vrijwilligers binnen je vereniging.
In dit eerste bericht laten we zien hoe Sportlink jouw vereniging kan 
helpen bij het organiseren van oefenwedstrijden.

Kan een wedstrijd niet doorgaan vanwege corona?
De competities zijn weer begonnen. Vanwege corona is het nu allemaal 
echt even anders en ‘gewoon’ gaan voetballen is er helaas niet bij dit 
jaar. Soms gaan competitiewedstrijden vanwege coronagevallen ineens 
niet door. Maar hoe vervelend dat ook is, laten we er dan alsnog een 
sportief weekend van maken. Organiseer een oefenpotje tegen een 
andere tegenstander.

Oefenwedstrijden organiseren vanuit Sportlink
Een oefenwedstrijd en alles wat daarbij komt kijken, plan je vanuit 
Sportlink Club. Je eigen team inplannen, in Sportlink zoeken welke an-
dere teams beschikbaar zijn, de veldindeling, mogelijk de kleedkamer-
indeling… Het grote voordeel van oefenwedstrijden in Sportlink Club 
organiseren, is vooral dat de geplande oefenwedstrijden en alle infor-
matie net als bij competitie- en bekerwedstrijden direct zichtbaar zijn in 
de Voetbal.nl app. Erg handig! Want spelers en ouders zijn via de app 
goed op de hoogte en weten op het sportpark waar ze moeten zijn. En 
na afloop staat de uitslag in de app zodat alle nieuwsgierigen -die he-
laas niet aanwezig mogen zijn- weer helemaal op de hoogte zijn.
Wil jij zien welke teams er beschikbaar zijn en oefenwedstrijden in 
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Sportlink Club vastleggen zodat al je leden en fans goed geïnformeerd 
zijn via de Voetbal.nl app? Er staat meer uitleg voor je klaar in ons Sup-
port Center.

Meer uitleg over oefenwedstrijden? Ga naar of klik op onderstaan-
de link!
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000191023-
oefenwedstrijden-wij-hebben-een-paar-tips-voor-je?utm_source=Newsletter&utm_
medium=email&utm_content=Geen+wedstrijd+vanwege+corona%3F&utm_
campaign=Oktober+2020+Mail+1+-+Mediapakketten 

Uit de mail van 9 oktober 2020:

In deze mail een nieuwe tip voor jouw vereniging. De tweede mail in 
een serie van totaal vijf e-mails.
In oktober worden er bij veel verenigingen ledenvergaderingen ge-
pland. Hoe gaan jullie de ledenvergadering dit jaar organiseren? Bij 
elkaar komen in de kantine is nu geen optie. Online? Zo houd je toch 
de band met alle leden. Kijken of dat veel toeschouwers trekt.
Voor een activiteit zoals bijvoorbeeld een online ledenvergadering geldt 
ook: Je wilt álle leden graag vooraf goed informeren. Sportlink Club kan 
jou hierbij helpen.

Activiteiten plannen met Sportlink Club
Natuurlijk wil je iedereen vooraf graag goed informeren: hoe laat, wan-
neer, over welke activiteit gaat het, voor wie is het… Plan je een le-
denvergadering via Sportlink Club, dan kun je het zo regelen dat deze 
direct zichtbaar is in de Voetbal.nl app én op je website. Je hebt zelfs 
de mogelijkheid om bezoekers/kijkers te laten inschrijven.
Activiteiten organiseren vanuit Sportlink Club scheelt ook weer werk 
voor de webbeheerder: die hoeft niet handmatig berichten op de site te 
plaatsen. En er hoeft ook niet meer apart gemaild te worden. En: ook 
handig, een pushberichtje via de Voetbal.nl app vlak voor de vergade-
ring start!
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Activiteiten zoals een ledenvergadering organiseren in Sportlink Club is 
erg gemakkelijk. Maar ook hierover hebben we weer een handleiding 
voor je klaar staan.

Meer uitleg over activiteiten? Ga naar of klik op onderstaande link!
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000069059-
hoe-organiseer-ik-de-verenigingsactiviteiten-?utm_source=Newsletter&utm_
medium=email&utm_content=Ledenvergadering+of+andere+activiteit%3F&u
tm_campaign=Oktober+2020+Mail+2+-+Mediapakketten 

Uit de mail van 12 oktober 2020:

Mail 3 in de serie van 5 mails. In dit bericht een handige tip voor het 
delen van de corona-regels die bij jouw vereniging gelden. Een on-
derwerp dat momenteel enorm actueel is.

Corona-regels delen met bezoekende teams
Wil jij bezoekende teams op jouw vereniging al vroegtijdig op de hoogte 
brengen van de corona-regels? Dat kan! We leggen je hieronder uit 
hoe je dit kunt regelen.

Corona-regels in de app - Hoe werkt dit?
Je plaatst in Sportlink Club een link van de corona-pagina van jouw 
website. En omdat Sportlink Club automatisch met de Voetbal.nl app 
én de KNVB Wedstrijdzaken app schakelt, hoef jij verder niks meer te 
doen! Zodra je de link in Sportlink Club hebt geplaatst, is deze name-
lijk direct zichtbaar in het wedstrijdprogramma in de Voetbal.nl app én 
in de KNVB Wedstrijdzaken app. Zo zijn alle teams die bij jouw ver-
eniging een wedstrijd komen spelen, via de app op de hoogte van de 
corona-regels. Dit scheelt een heleboel onderlinge mailtjes of belletjes 
met teammanagers van de bezoekende teams. Al 900 clubs delen de 
corona-regels in de app en daar zijn we best trots op!
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Wil jij weten waar je in Sportlink Club de link naar de corona-pagina 
kunt plaatsen? Uitleg vind je via onderstaande button.

Corona-regels delen? Ga naar of klik op onderstaande link!
https://www.sportlink.nl/nieuw-corona-regels-in-de-app/?utm_
source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Corona-
regels+in+de+app%3F&utm_campaign=Oktober+2020+Mail+3+-+Mediapakketten 

De mails van 14 en 16 oktober slaan we over.

H H H

UIT DE MEDIA - AMATEURVOETBALEINDHOVEN

Op 15 oktober verscheen het volgende bericht op amateurvoetbaleind-
hoven.nl:

AMATEURVOETBAL ONDER DRUK. WAT STAAT ONS NOG TE 
WACHTEN

15 oktober 2020 12:34 Nieuws

Het amateurvoetbal staat onder druk na het besluit om de competities 
voor vier weken of langer stil te leggen. Alle partijen die het amateur-
voetbal een warm hart toedragen gaan de consequenties voelen.

De KNVB moet het wedstrijdschema aan-
passen met nieuwe speeldatums. Hopelijk 
gaan we medio november weer van start, 
maar de meeste onder ons denken dat het 
langer gaat duren, misschien wel tot het 
einde van dit jaar.
Mochten we toch medio november weer 

de velden op mogen, wat dan? In principe beginnen we dan weer aan 
de voorbereiding voor de herstart van de competitie. Dus zal er eerst 
een aantal trainingen moeten plaatsvinden gezien de gesteldheid van 
de spelers. Het meest gunstige scenario is dat het kabinet ‘twee weken 
vooraf’ weer trainingen toestaat met aangepaste regels, zodat de spe-
lersgroep klaar gestoomd kan worden voor de eerste wedstrijd na de 
stop. Al met al een lastig pakket.
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Wedstrijddagen
Als we weer van start gaan, na de geplande stillegging, dan gaan we 
weer beginnen in het weekend van 14 en 15 november. Dan staat 
er een inhaalprogramma op de agenda. Gezien er nu minimaal vier 
wedstrijden bijkomen zijn het aantal inhaalwedstrijden al enorm hoog. 
Noem Reusel Sport, dat tot nu toe slechts een competitiewedstrijd 
heeft gespeeld. Na het inhaalweekend van 14 en 15 november staat 
speelronde 9 op het programma, dus staan er voor Reusel Sport nog 
7 inhaalwedstrijden open. Met andere woorden: Reusel Sport moet in 
een tijdsbestek van zes maanden nog 24 competitiewedstrijden spelen.  

Scenario’s
De KNVB werkt aan diverse scenario’s voor het geval dat de competi-
ties in het amateurvoetbal weer hervat mogen worden. De voetbalbond 
laat op de eigen website weten dat deze scenario’s binnen drie weken 
verder worden gecommuniceerd.
We zijn benieuwd wat de KNVB uit de hoge hoed tovert om een vol-
waardige competitie uit te spelen.

Amateurvoetbal geen brandhaard, wel grote zorgen  
Elk weekend worden er normaal 30.000 wedstrijden gespeeld op de 
amateurvelden. Ondanks een aantal coronagevallen en nog meer spe-
lers die uit voorzorg in quarantaine moesten, zijn de afgelopen week-
ends zo’n 80% van de geplande wedstrijden gewoon gespeeld.
Met 1,2 miljoen KNVB-leden is een aantal besmettingen helaas on-
vermijdelijk, we staan tenslotte midden in de samenleving. Maar het 
amateurvoetbal is duidelijk geen brandhaard gebleken daar de meeste 
besmettingen thuis, op het werk en bij vrienden en familie plaatsvinden. 
Op het zaalvoetbal na, worden alle wedstrijden in de buitenlucht ge-
speeld.
Uit onderzoek is gebleken dat men op het veld nooit lang binnen 1,5 
meter afstand van elkaar verkeert en dat sporten aantoonbaar een goe-
de invloed op de weerstand en gezondheid van mensen heeft. Daar-
naast biedt het een gezonde uitlaatklep voor met name de jeugd die in 
deze tijd weinig kanten op kan.

Coronacijfers
Nu in de samenleving de coronacijfers oplopen, kunnen we niet anders 
dan zo goed mogelijk doen wat we mogen doen, binnen de mogelijkhe-
den de mensen veilig laten trainen. 
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Daarmee hopen we dat versoepelingen van de maatregelen zich via de 
routekaart van het kabinet zo snel mogelijk aandienen. Een pauze van 
twee weken is voor de competities te overbruggen maar gaat dit veel 
langer duren, dan kunnen de negatieve gevolgen voor het sportieve en 
sociale netwerk dat amateurvoetbal heet wel eens structureel worden:
* Met de competities wordt ook opnieuw het spelplezier bij de voetbal-

lers stilgelegd. Hoe vaak kunnen zij zich blijven opladen om sport 
een belangrijk deel van hun vrije tijd te laten uitmaken? Kost dit de 
clubs straks leden?

* De verenigingen worden draaiende gehouden door 400.000 vrijwil-
ligers. Op hen wordt opnieuw een enorm beroep gedaan om alles op 
hun club om te gooien. Hoelang blijven zij dit nog leuk vinden om te 
doen?

* Amateurverenigingen zijn geen vetpot. Nu moeten zij het nog langer 
stellen zonder een groot deel van hun inkomsten, want drie weken 
geleden moesten de kantines al dicht. Hoe lang kunnen zij deze fi-
nanciële klappen nog incasseren?

Dit baart ons grote zorgen. Ook wij zien de sterk gestegen coronacijfers 
en snappen de noodzaak voor maatregelen. Maar we moeten niet de 
voordelen die het sporten en het amateurvoetbal bieden uit het oog 
moeten verliezen. Niet tijdens de coronatijd en ook niet voor daarna.

Nadere informatie
In overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS wordt er hard 
gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor het amateur-
voetbal. De komende dagen ontvangen alle verenigingen hierover na-
dere informatie en verschijnen er update op www.knvb.nl/coronavirus.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Amateurvoetbaleindhoven.nl had op 20 oktober het volgende bericht:

BLIJF VOETBALFIT: HANDVATTEN OM OP EEN VEILIGE MANIER 
TE BLIJVEN VOETBALLEN.

20 oktober 2020 17:09 Nieuws
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Er zijn nogal wat vragen omtrent het organiseren van trainingen bij se-
nioren. De NOC/NSF en de KNVB hebben een protocol opgesteld voor 
trainingen doelgroep senioren. We hebben de meest belangrijke regels 
op een rijtje gezet.

Ondanks de nieuwe coronamaat-
regelen vanuit de overheid zijn er 
nog voldoende mogelijkheden om 
leden actief betrokken te houden bij 
de vereniging. De KNVB biedt ver-
enigingen per doelgroep de nodige 
handvatten om op een veilige ma-
nier door te blijven voetballen.

Jeugdteams mogen op de gebruikelijke wijze door blijven trainen en 
hebben de mogelijkheid om onderlinge wedstrijden of toernooien te 
spelen, binnen de eigen vereniging. Voor deze doelgroep is het zeker 
belangrijk te blijven voetballen, ook op de eigenlijke wedstrijddagen.
Voor volwassenen ligt het allemaal wat lastiger aangezien er slechts in 
groepen van 4 spelers of speelsters getraind mag worden op 1,5 meter 
onderlinge afstand. Maar ook hier liggen mogelijkheden om deze doel-
groep betrokken en actief te houden.
Hieronder de voorwaarde voor het trainen van senioren bij een club. 
•  degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de 

verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat 
de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;

•  de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende 
afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportac-
commodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke hand-
having die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het 
lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwer-
kelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en 
handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan 
worden gesport zonder gezondheidsrisico’s;

•  voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per 
groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar 
sporten als: o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar hou-
den; o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 
o zij niet mengen. • trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale 
aantal van 30 personen;

•  zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samen-
stelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de 
groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind;
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•  toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
•  trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
•  kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een 

rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
•  na afloop van de sportactiviteit dienen de sporters de sportaccommo-

datie zo snel mogelijk te verlaten.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Het volgende bericht stond op amateurvoetbaleindhoven.nl op
27 oktober:

AMATEURVOETBAL LIGT WAARSCHIJNLIJK TOT AAN DE
WINTERSTOP STIL

27 oktober 2020 20:36 Nieuws

De huidige maatregelen blijven waarschijnlijk tot december van kracht, 
dit zou voor het amateurvoetbal vermoedelijk inhouden dat er geen 
competitiewedstrijden meer gespeeld worden voor aanvang van de 
winterstop.

Als de maatregelen tot ver in december ge-
handhaafd blijven dan is het te verwachten 
dat de amateurclubs die nog in de race zijn 
in de strijd om de KNVB Beker zonder te 
spelen uit deze competitie geschrapt wor-
den. 

De wedstrijden waarin amateurclubs (waaronder UNA) in actie zouden 
komen in de TOTO KNVB Beker staan gepland voor 1 en 2 december. 
Eerder liet de KNVB al weten dat indien deze wedstrijden niet gespeeld 
gaan worden men uit de beker gezet zou worden.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Op 29 oktober lazen wij op amateurvoetbaleindhoven.nl het volgende 
artikel:

HOOP VOOR HET AMATEURVOETBAL MET ‘PLAN B’ VAN DE 
KNVB

29 oktober 2020 15:07 Nieuws

De KNVB komt volgende week met plan B, een ‘coronaproof voetbal-
landschap.’ Dat zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 
van de KNVB. “Willen we de unieke Nederlandse sportinfrastructuur 
met het voetballandschap behouden, dan moet er snel een ander voor-
uitzicht geboden worden. Weer voetballen, zoals voetballen bedoeld is”

Rek is eruit
Van der Zee benadrukt dat er 
meer noodsteun nodig is voor de 
clubs, in elk geval tot het einde 
van het jaar. “Het zal in de huidi-
ge situatie niemand verbazen dat 
we bij de KNVB voor het eerst 
merken dat ondanks het enorme 
aanpassingsvermogen de rek 
eruit is bij verenigingen. Steeds 

vaker speelt de vraag: hoe gaan we onze leden behouden?
Liet je tot en met de zomer je club niet in de steek, nu komen de
opzeggingen binnen. Het is tijd voor duidelijkheid en een nieuw
perspectief.”

Vraagtekens
De amateurclubs in Nederland zijn niet blij met de huidige maatregelen. 
Immers is niet bewezen dat de buitensport extra besmettingen oplevert. 
Bepaalde individuele sporten mogen wel binnen uitgeoefend worden 
met 30 personen en de buitensport mag alleen maar in groepjes van 
vier personen trainen. Van der Zee zegt de dilemma’s van het kabinet 
te begrijpen. “Toch mag je je vraagtekens plaatsen bij een aantal be-
slissingen die de amateursport onevenredig hard treffen. Het frustreert 
en demotiveert miljoenen buitensporters.”
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Essentieel
“Het kabinet weet dat sporten essentieel is voor de fysieke en mentale 
weerbaarheid”, vervolgt Van der Zee. “Geen overbodige luxe in deze 
tijd. En natuurlijk kun je wel gaan fitnessen of hardlopen, maar de 

meeste Nederlanders sporten liever in teamverband in de buitenlucht 
en snakken naar de gezelligheid op de club.”
Alleen de jeugd onder achttien mag op dit moment ‘normaal’ trainen, 
zonder beperkende maatregelen. Ze mogen onderlinge wedstrijden 
binnen de eigen club voetballen, maar niet in competitieverband uitko-
men.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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VOETBAL.NL

Van voetbal.nl krijgen we regelmatig mails. Uit de mail van 15 oktober 
vinden jullie hieronder de items, die wij interessant vinden om te delen.

ALLE AMATEURCOMPETITIES VOORLOPIG STILGELEGD

Dat het amateurvoetbal hard wordt getroffen door de extra corona-
maatregelen, is een feit. Zo zijn alle amateurcompetities stilgelegd en 
mogen voetballers boven de 18 helemaal niet meer voetballen. Hoe 
zien de nieuwe maatregelen er voor het amateurvoetbal uit? Lees het 
in onderstaand artikel en lees de reactie van de KNVB.

Het kabinet heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd, om 
het aantal besmettingen terug te dringen. Daarbij wordt ook het 
amateurvoetbal hard geraakt.
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Het betreft de volgende maatregelen: 
* Boven de 18 jaar mag alleen individueel worden gesport, of in team-

verband met maximaal vier personen.
* Alle amateurcompetities worden stilgelegd.
* Kinderen tot 18 jaar mogen sporten in teamverband; onderlinge wed-

strijden met team van eigen club is toegestaan.
* Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

In overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS wordt er door de 
KNVB hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor 
het amateurvoetbal.

Reactie KNVB

AMATEURVOETBAL GEEN BRANDHAARD, WEL GROTE ZORGEN

Elk weekend worden er normaal 30.000 wedstrijden gespeeld op 
de amateurvelden. Ondanks een aantal coronagevallen en nog 
meer spelers die uit voorzorg in quarantaine moesten, zijn de af-
gelopen weekends zo’n 80% van de geplande wedstrijden gewoon 
gespeeld.

Met 1,2 miljoen KNVB-leden is een aantal besmettingen helaas on-
vermijdelijk, we staan tenslotte midden in de samenleving. Maar het 
amateurvoetbal is duidelijk geen brandhaard gebleken daar de meeste 
besmettingen thuis, op het werk en bij vrienden en familie plaatsvinden. 
Op het zaalvoetbal na, worden alle wedstrijden in de buitenlucht ge-
speeld.

Uit onderzoek is gebleken dat men op het veld nooit lang binnen 1,5 
meter afstand van elkaar verkeert en dat sporten aantoonbaar een goe-
de invloed op de weerstand en gezondheid van mensen heeft. Daar-
naast biedt het een gezonde uitlaatklep voor met name de jeugd die in 
deze tijd weinig kanten op kan.

Coronacijfers
Nu in de samenleving de coronacijfers oplopen, kunnen we niet anders 
dan zo goed mogelijk doen wat we mogen doen, binnen de mogelijk-
heden de mensen veilig laten trainen. Daarmee hopen we dat versoe-
pelingen van de maatregelen zich via de routekaart van het kabinet zo 
snel mogelijk aandienen. 
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Een pauze van twee weken is voor de competities te overbruggen 
maar gaat dit veel langer duren, dan kunnen de negatieve gevolgen 
voor het sportieve en sociale netwerk dat amateurvoetbal heet wel 
eens structureel worden:
* Met de competities wordt ook opnieuw het spelplezier bij de voetbal-

lers stilgelegd. Hoe vaak kunnen zij zich blijven opladen om sport 
een belangrijk deel van hun vrije tijd te laten uitmaken? Kost dit de 
clubs straks leden?

* De verenigingen worden draaiende gehouden door 400.000 vrijwil-
ligers. Op hen wordt opnieuw een enorm beroep gedaan om alles op 
hun club om te gooien. Hoelang blijven zij dit nog leuk vinden om te 
doen?

* Amateurverenigingen zijn geen vetpot. Nu moeten zij het nog langer 
stellen zonder een groot deel van hun inkomsten, want drie weken 
geleden moesten de kantines al dicht. Hoe lang kunnen zij deze fi-
nanciële klappen nog incasseren?

Dit baart ons grote zorgen. Ook wij zien de sterk gestegen coronacijfers 
en snappen de noodzaak voor maatregelen. Maar we moeten niet de 
voordelen die het sporten en het amateurvoetbal bieden uit het oog 
moeten verliezen. Niet tijdens de coronatijd en ook niet voor daarna.

Nadere informatie
In overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS wordt er hard 
gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor het amateur-
voetbal. De komende dagen ontvangen alle verenigingen hierover na-
dere informatie en verschijnen er updates op www.knvb.nl/coronavirus.

UPDATE VEELGESTELDE VRAGEN OVER CORONA EN 
AMATEURVOETBAL

Mag een kind van 15 nog wel trainen? En wat als je boven de 18 bent? 
Lees de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen 
voor het amateurvoetbal. Houd deze pagina regelmatig in de gaten om 
op de hoogte te blijven van de laatste informatie en ontwikkelingen.
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VEELGESTELDE VRAGEN OVER CORONA EN HET AMATEUR-
VOETBAL

Op deze pagina bundelen we de meest gestelde vragen over het coro-
navirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal. 
Deze FAQ wordt continu bijgewerkt. Houd deze pagina dus regelmatig 
in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste informatie en ont-
wikkelingen.

MAATREGELEN PER 14 OKTOBER 22:00 UUR:
Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatre-
gelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober 
22:00u en gelden vooralsnog voor de komende vier weken.

Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:
* Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilge-

legd.
* Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen 

en met onderling 1,5 meter afstand.
* Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de 

onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainings-
wedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

* Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
* Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
* Alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Vrou-

wen Eredivisie mogen doorgaan. 

De volledige versie met de veel gestelde vragen vind je via deze link:
https://www.voetbal.nl/nieuws/1481/coronavragen?utm_source=nieuwsbrief&utm_
medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief1510

H H H
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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 41 (6 oktober):

‘Wedstrijden zonder publiek halen de ziel uit het voetbal’, was de 
stelling van Hugo Borst zondagmiddag bij NOS Langs de Lijn. Hij 
ergerde zich aan de lege tribunes en de sfeerloze voetbalstadions. 
“Je komt er nu achter hoe ontzettend belangrijk het is dat er men-
sen komen kijken. Teams hebben de steun van het publiek nodig. 
Nu moet alles uit jezelf komen. Er verandert iets wezenlijks als er 
geen supporters bij zijn.”

Mede-presentator Henry Schut vulde dat aan met een voorbeeld van 
zijn zoontje, dat zaterdag een thuiswedstrijd had gespeeld. Slechts 
drie mensen van het thuisspelende team mochten zich op het veld 
laten zien. De trainer, teamleider en scheids. Terwijl de uitspelende 
ploeg langs de lijn werd aangemoedigd door de ouders die het vervoer 
hadden geregeld. ‘Thuis’ voelde daardoor als ‘uit’. Via een gat in de 
afrastering zag Schut diverse ouders van de thuisclub alsnog het veld 
opkomen.

Welkom bij het voetbal in het seizoen 2020/21. Een seizoen waarin 
verenigingen nu alweer alles uit de kast hebben moeten halen om de 
nieuwe maatregelen door te voeren.
Vooropgesteld, er moesten maatregelen worden genomen door het 
kabinet. De gezondheidsrisico’s zijn te groot. Dagelijks groeit het aantal 
corona-besmettingen en de ziekenhuisopnames nemen toe.
Tot nog toe stond de KNVB pal achter de besluiten van Rutte 3, maar 
sinds de laatste persconferentie begin ik me ernstig zorgen te maken. 
Niet alleen over de genomen maatregelen, maar ook over de communi-
catie. Tijdens de persconferentie prees de premier het voetbal om haar 
aanpassingsvermogen, maar kondigde meteen nieuwe regels aan. Een 
besluit waar geen mens in het voetbal de logica van inziet. 
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Of is er iemand die met overtuigende argumenten kan uitleggen waar-
om het publiek verbannen is uit onze sport, terwijl tien culturele instel-
lingen in Amsterdam per voorstelling 250 bezoekers mogen uitnodigen, 
dierentuinen open zijn en je gewoon naar de Efteling mag afreizen. 
Inconsequent en ongeloofwaardig. Het is simpelweg niet te verklaren 
waarom je met duizenden mensen tegelijk door een pretpark mag strui-
nen (zachtjes gillen in de achtbaan alsjeblieft) maar het bijwonen van 
een voetbalwedstrijd, of een drankje in de kantine (volgens de horeca-
protocollen) verboden is.

Had Dick Advocaat dan toch een punt? Is het symboolpolitiek?

Als dat de bedoeling is geweest, dan is het allesbehalve een gelukkige 
zet. De afgekondigde maatregelen zorgen voor argwaan en onbegrip 
bij miljoenen voetballiefhebbers, maar vergroot ook de zorgen bij de 
KNVB over dit kabinet. Tijdens de wekelijkse gesprekken met de minis-
ter is er bij herhaling op aangedrongen het sporten en het verenigings-
leven open te houden. Toch werden we onaangenaam verrast.

Uit de eerste resultaten van een onderzoek, dat is gestart door de 
KNVB in samenwerking met NOC*NSF, blijkt hoe groot de impact van 
de nieuwe maatregelen is op de financiën van sportverenigingen. De 
sluiting van kantines veroorzaakt alleen al in het amateurvoetbal een 
omzetdaling van bijna 4 miljoen euro per week. Hierdoor zijn de finan-
ciële gevolgen groot. Meer dan 60 procent van de amateurvoetbalver-
enigingen zal nog in december van dit jaar liquiditeitsproblemen krijgen, 
als de overheid niet ingrijpt. Onze sport heeft een extra steunpakket 
nodig van 25 tot 30 miljoen euro.

Op de kortst mogelijke termijn gaan we dit bepleiten bij de minister. 
Evenals het belang om te blijven voetballen. Dichtgaan heeft immers 
nog meer negatieve consequenties. Voor de gezondheid (sporten is 
goed voor je weerstand), financieel en maatschappelijk. Je treft miljoe-
nen Nederlanders in het hart en raakt een unieke sportinfrastructuur in 
het diepst van haar ziel.

Jan Dirk

PS  Er is al een landelijk steunpakket van de overheid dat ook geschikt 
is voor amateurclubs. Kom zo snel mogelijk in actie en dien een aan-
vraag in.
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Column week 44 (28 oktober):

Het is dat dreigende opschuiven van de spelers, die als een ge-
vechtsformatie Maori-krijgers, de tegenstander angst proberen in 
te boezemen. De neertrekkende bewegingen waarmee de kracht 
van de goden naar het veld wordt getrokken. Het slaan op de 
borst, armen en bovenbenen. De opengesperde ogen en uitgesto-
ken tongen. Een wedstrijd van The All Blacks, het nationale rug-
byteam van Nieuw-Zeeland, is met de Haka, de oorlogsdans, per 
definitie een imposant schouwspel.

Maar in deze tijd van anderhalve meter afstand, mondkapjes en snel 
oplopende besmettingscijfers geloof je je ogen niet als je naar de re-
cente rugbywedstrijden aan de andere kant van de wereld kijkt. Volge-
pakte stadions die meerdere keren per wedstrijd uit hun voegen bar-
sten van het gejuich en gezang. Alsof er geen corona bestaat.        

Zo bekeken is het een wonder, dat complotdenkers er nog geen dwaze 
theorie over hebben losgelaten op de sociale media. Toch hoeft nie-
mand te twijfelen aan de televisiebeelden van de rugbywedstrijden. Het 
coronavirus is in Nieuw-Zeeland, na een terugval in augustus, onder 
controle gekregen met een korte, maar strenge lockdown van de hoofd-
stad Auckland. De paar besmettingen die nog worden ontdekt in het 
land, zijn afkomstig van terugkerende reizigers, of komen op een an-
dere manier, van buiten de landsgrenzen. Het leverde premier Ardern 
een monsterzege op tijdens de verkiezingen.

Een wereld van verschil met de situatie in Nederland, waar de zorgen 
met de dag toenemen.

Als ik voor mezelf spreek, zie ik de enorme dilemma’s waar het kabinet 
mee worstelt en begrijp ik dat we worden beperkt in onze mobiliteit om 
het aantal besmettingen terug te brengen. De onrust in de ziekenhui-
zen neemt met de dag toe. Strengere maatregelen waren daarom hard 
nodig. Toch mag je je vraagtekens plaatsen bij een aantal beslissingen 
die de amateursport onevenredig hard treffen. 
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Het frustreert en demotiveert miljoenen buitensporters. Die snappen 
niet dat je binnen wel mag fitnessen met dertig personen, maar nor-
maal trainen in de frisse buitenlucht er niet bij is. In plaats daarvan mag 
er alleen nog maar getraind worden in groepjes van vier personen.

Overigens begrijp ik ook hier het dilemma. Het kabinet weet dat sporten 
essentieel is voor de fysieke en mentale weerbaarheid. Geen overbo-
dige luxe in deze pandemische tijd. En natuurlijk kun je wel gaan fitnes-
sen of hardlopen, maar de meeste Nederlanders sporten liever in team-
verband in de buitenlucht en snakken naar de gezelligheid op de club.

Het zal daarom niemand verbazen dat we bij de KNVB voor het eerst 
merken, dat ondanks het enorme aanpassingsvermogen, de rek eruit 
is bij verenigingen. Steeds vaker speelt de vraag: hoe gaan we onze 
leden behouden? Liet je tot en met de zomer je club niet in de steek, nu 
komen de opzeggingen binnen.

Het is tijd voor duidelijkheid en een nieuw perspectief.

Willen we de unieke Nederlandse sportinfrastructuur met het voetbal-
landschap behouden, dan moet er snel een ander vooruitzicht geboden 
worden. Weer voetballen, zoals voetballen bedoeld is. Hiertoe komen 
wij volgende week met Plan B, een Corona-proof voetballandschap. 
Daarnaast is er nog meer noodsteun nodig tot in ieder geval het einde 
van dit jaar.

Maar vergeet ondertussen vooral niet het allerbelangrijkste: een duide-
lijk toekomstperspectief. In Nieuw-Zeeland genieten ze alweer van hun 
sport.

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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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 
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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 Glazenwasserij H.Lutgens
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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 Smootch Music
Klein Kiskamp Tegelwerken 
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- we nog wel even geduld moeten hebben
- het einde nog niet in zicht is
- de bal weliswaar toch ook rolt
- het gemaakte onderscheid haast niet te begrijpen is
- de topsporters gewoon door moeten gaan
- de amateursporters stil thuis moeten zitten
- dit de gezondheid niet ten goede komt
- er toch ook wel begrip is voor de maatregelen
- wij als club de regels vanuit de overheden op zullen blijven volgen
- het daardoor financieel wel steeds lastiger zal worden
- onze hoofdtrainer eens aan de tand is gevoeld
- twee van onze redacteuren een gezellige whatsappcall met Joeri 

hebben gehad
- Joeri daarin heel duidelijk zijn beeld en ideeën wist uit te leggen
- het verslag hiervan in dit blad te lezen was
- hetzelfde verslag hiervan in dit blad ook nog steeds te lezen is
- de ledenvergadering helaas nog verder uitgesteld wordt
- de huidige maatregelen het onmogelijk maken om een fatsoenlijk 

vergadering te beleggen
- ook het bestuur zich weer wat meer toelegt op digitale vergaderingen
- dit zowel voor- als nadelen heeft
- digitaal vergaderen niemand reistijd kost
- het gezelschap toch wel gemist wordt
- de sponsorcommissie ondertussen niet stilzit
- er al diverse nieuwe sponsoren zijn binnengehaald
- we iedereen aanmoedigen om hiermee door te gaan
- de gederfde kantine-inkomsten toch ergens mee gecompenseerd 

moeten worden
- er hopelijk ook nog vanuit de overheid wat geld wordt vrijgemaakt

H H H








