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REDACTIONEEL

Met alles op z’n 
gat hebben we al-
lemaal veel ruimte 
voor ons gezin en 
de dierbaren om 
ons heen. Dat is 
natuurlijk een heel 
mooie gedachte 
voor diegenen die 
er niet alleen voor 

staan. Wat te denken van de kwets-
bare ouderen, die vaak alleenstaand 
zijn, of de jeugd die nog thuis woont 
en niets meer kan ondernemen en 
ook zijn er nog de, al dan niet bewust, 
alleenstaande vrijgezelle mensen. 
Voor je het weet, raakt men in een 
sociaal isolement en vereenzaming 
en zelfs mentale problemen liggen 
op de loer. Nu zult u wellicht denken: 
“Wat heeft dit met onze voetbalclub te 
maken?”
Nou, dat zullen we u vertellen; ook bij 
onze club hebben we betrokken ou-
deren, jeugd en alleenstaanden, ook 
bij onze club moeten er mensen zijn 
die het af en toe wat somber inzien 
in deze tijd. Iedereen kent namelijk 
wel mensen uit deze categorieën. 
Laten we met zijn allen, juist in deze 
donkere dagen voor de kerst, ons wat 
meer om elkaar bekommeren, dan 
kunnen we vol goede moed ook weer 
het nieuwe jaar in.

Fijne feestdagen allemaal!
En o ja, veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Winterstop
De winterstop is vastgesteld en is van 20 december tot en met  
3 januari, gelijklopend met de Kerstvakantie.
In die periode is er dus geen enkele activiteit.

Corona-nieuws
Zoals jullie weten, lopen de Corona-besmettingen nog steeds sterk op 
in ons land en als gevolg hiervan heeft het kabinet zich genoodzaakt 
gevoeld om de maatregelen nog 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 kleedkamers blijven voorlopig wel open, dit uiteraard 
met in acht name van de geldende regels. Voor de meest actuele in-
formatie verwijs ik jullie naar onze site, waarop een link naar de geüp-
datete 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 nog 
een laatste waarschuwing vanuit onze penningmeester. Wanneer hier 
geen gehoor aan gegeven wordt, zal de spelactiviteit worden verwij-
derd. Dit betekent kort gezegd: niet betalen is niet spelen. Ook wan-
neer dat betekent dat het gehele team hierdoor te weinig spelers heeft, 
waardoor de wedstrijd geen doorgang kan vinden. De eventuele boetes 
worden uiteraard verhaald op de schuldigen.
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Fijne feestdagen en een gelukkig 2021

Ondanks deze crisistijd wenst het bestuur haar leden en sympathisan-
ten fijne feestdagen en een gelukkig en hopelijk beter 2021.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H

LEDENMUTATIES

Bedankt
David Jansma

Nieuw 
Chinedu Okunde JO11-1
Przemyslaw Oryszczak selectie

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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WIJ FELICITEREN

in de maand januari

 1 Tonnie Janssen verenigingslid
 3 Mohamed Kabba senioren
 5 Xavier Dekkers jeugd
 6 Henk Leuverman lid van verdienste
 9 Luc Verbeek senioren/activiteitencommissie
 11 Sharif Bakhshi senioren
 12 Jaédian van Driel jeugd
 13 Olaf van Aalsum senioren
 14 Joel Bundel senioren
 15 Toon vd Laarschot verenigingslid
 16 Tim Kaptein jeugd
 17 Arno van Happen veteranen
  Faizel van den Broek senioren
  Tristen Visser jeugd
 18 Ronny Kox vriendenclub veteranen
  Nathan Tesfu jeugd
 19 René Lathouwers senioren
  David van der Slik senioren
  Regaib Pancar senioren
  Kenal Buyuk senioren
 20 Fay Roovers jeugd
 21 Rick de Goeij senioren
  Adrie Meeuwesen verenigingslid
 22 Frans Veldpaus veteranen/sponsor
  Stef Verdonschot vriendenclub veteranen
 24 Jack Engelen lid van verdienste/erelid/lid orde  
   van Oranje Nassau/hoofdredacteur  
   clubblad
 27 Ayla Arici dames/medewerker kantine/  
   bestuursondersteuner
  Semra Arici dames/activiteitencommissie/
   bestuursondersteuner
  Hans Verbaal begeleiding dames
 28 Nico Jansen vriendenclub veteranen/sponsor
 29 Mahdi Haydari senioren

H H H
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VAN DE EREVOORZITTER

Kerstmis
Hoe vaak zouden we met Kerstmis al het Kerstlied 
“komt allen tezamen” gezongen hebben? Het is welis-
waar een liedje, maar in feite is het ook een oproep om 
met Kerstmis allemaal bij elkaar te komen, een oproep 
die al mensenheugenissen lang met Kerstmis wordt 
gedaan. Dit jaar zult u het liedje zeker nog wel eens een 
keer horen, maar dat is dan in feite een foute oproep. 

Komt allen maar ”niet’’ tezamen, zou het moeten zijn. Als ik Rutte van-
avond, 8 december, weer heb gehoord, wordt het Kerstdiner niet meer 
dan een “diner for one”, het  filmpje dat rond de Kerst vaak op TV te 
zien is.
Kerstmis 2020 zal daarom voor velen totaal anders zijn dan in voor-
gaande jaren het geval is geweest. Ook met oud en nieuw zullen de 
deuren niet wijd open kunnen staan om met gespreide armen uw fa-
milie, vrienden en kennissen te kunnen begroeten. Als ik zo terug kijk 
op het jaar 2020 kan ik u nu al zeggen dat het de geschiedenis schrijft 
alsof het een oorlogsjaar was. Lock down, het leek wel spertijd in de 
tweede wereldoorlog. We dachten dat het niet meer kon, maar het 
kwam toch en trof ons, en vooral de mensen die er ziek van werden, 
diep in hun kwaliteit van leven en welzijn. En dan nog, om er maar niet 
dieper op in te gaan, de economische ellende die veel hardwerkende 
Nederlanders, Eindhovenaren en ook Tivolianen heeft getroffen. Als 
ik dan aan onze eigen groep Tivolianen denk, vraag ik mij af of die de 
gang naar de Heihoef niet missen en een sterk verlangen hebben om 
weer eens in onze kantine onder het genot van een biertje een beetje 
slap te kunnen lullen. Kortom of ze de gezelligheid niet missen die bij 
ons als het ware voor het oprapen lag. Ik denk dat ik het antwoord al 
weet en hoop dat vanaf het begin van het volgende jaar wij met z’n al-
len kunnen terugkeren naar het oude normaal. Nog enkele weken dan 
is het weer Kerstmis en Oud en Nieuw. Maak er ondanks de beperkin-
gen mooie dagen van. Hou de regels in acht en pas goed op u zelf.

Een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar voor jullie allen.

Dre Rennenberg,
Erevoorzitter

H H H
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GEDICHT 
(van onze huisdichter)

The rise and fall of a sleazy bastard  

How stupid became mean,
and sleazy as never been seen.

Denial of facts when swiping your screen. 

Only in for worshipping himself,
putting all modesty on a shelf.

A bastard spreading hatred and fear. 
Even when his own ending is near,

his dumbness appears cristally clear.

Only in for enrichening himself,
putting all integrity on a shelf.

How a sorrow loser keeps fighting,  
even though his attacks are non-frightening,

one should avoid his mischief and weak biting.

Only in for glorifying himself,
putting all honesty on a shelf.

In the end his acts will be settled,
no matter how he has battled,

and how many people were rattled.

Pasje 6-11-2020

H H H
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ONZE JEUGD  
(van Dion Bell)

Om deze Coronatijd een beetje zinvol door te komen en om onze jeugd 
lekker bezig te houden, wordt er iedere zaterdag door Andoni Uresti 
een techniektraining gegeven voor de groepen JO9-JO10 en voor 
JO12-JO13. Ook is er op zaterdag 7 november een soort mixtoernooi 
georganiseerd. 

Onderstaand vinden jullie een impressie daarvan.

Techniektraining Jeugd 
Iedere zaterdag wordt er door Andoni techniektraining gegeven voor de 
groepen JO9–JO10 en JO12–JO13.

De opkomst is goed en de kids vinden het fantastisch, ook de trainers 
aan de zijkant komen om te leren, veel oefeningen kunnen in de regu-
liere trainingen gegeven worden.

Een normale conditietraining wordt nooit leuk gevonden, maar met de 
bal tijdens verschillende afwerkvormen helemaal kapot te gaan, dat 
vinden ze leuk. Niemand klaagt, het enige wat je hoort, is het nu al 
klaar, hijg puf. Dat is de voldoening voor de trainer, moe maar voldaan.
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Mix toernooi

Op zaterdag 7 november hebben we voor de jeugd een mix-toernooi 
georganiseerd, waarbij de teams JO9 en JO10 en de teams JO11- 
JO12 en JO13 onderling gemixt werden.

Er waren bij de kleintjes 4 teams van 4, die een halve competitie 
speelden op kleine goals, terwijl de andere groep een halve competitie 
speelde met 6 teams op 1/4e veld 5 tegen 5 met pupillen goals. Ieder-
een was erg fanatiek, eindelijk weer een wedstrijd, het spatte er vanaf. 
Voor de Kerstvakantie organiseren we als afsluiting weer een mix-
toernooi, en dan maar hopen dat het volgend jaar tussendoor niet meer 
nodig is en we gewoon de wedstrijden kunnen spelen.

Afsluitend mocht iedereen een penalty nemen op een oud prof keeper, 
diegene die scoorden mochten nog eens, waarbij de afstand met 2 me-
ter werd vergroot, het laatste doelpunt werd vanaf 13 meter gescoord.

De groep JO11-JO12 en JO13 in afwachting van de 1e penalty

H H H
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DE SINT KWAM DIT JAAR NIET NAAR DE HEIHOEF 
(van onze redacteur Jack Engelen en DE SINT himself)

Wat een rottige tijd, dat gedoe met Corona. De enige echte Heihoef-
Sint kon hierdoor dit jaar helaas ons niet bezoeken in onze kantine op 
ons zo mooie sportpark. Toch willen we dit voor jullie in dit clubblad niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en laten je hier alvast een paar foto’s zien 
van zijn Heihoef-bezoek van vorig jaar, 23 november 2019.

Ook hebben we hem en zijn Pieten dit jaar gespot op een van zijn 
missies en zijn er op slinkse wijze in geslaagd daarvan enkele foto’s te 
bemachtigen. Ook die willen we jullie hier laten zien.

En ja hoor, we hebben de Goedheiligman zelf weer weten te strikken 
om als gastredacteur voor jullie een verhaaltje in dit clubblad te 
schrijven. Op de  volgende pagina kun je dat lezen.
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Dag lieve Tivoliaantjes,

De Sint vindt het Pas erg jammer dat hij nu niet bij 
jullie in de kantine op bezoek kon komen. Gelukkig 
hebben mijn Pieten toch nog hun werk kunnen doen 
en konden velen van jullie mij toch nog, zij het op 
enige afstand, ontmoeten. Vanwege ieders gezond-
heid moesten er dit jaar minder leuke keuzes gemaakt 
worden waardoor, onder andere, mijn bezoek aan jullie 
kantine op de Heihoef niet kon doorgaan.
Nu ik inmiddels weer op de terugweg naar mijn

kasteel in Spanje ben, realiseer ik mij des te meer hoe erg ik al die
guitige koppies van jullie moest missen. Gelukkig heb ik door mijn 
arenlange ervaring genoeg herinneringen aan jullie allemaal om nog 
even op te teren, toch kijk ik nu al enorm uit naar het volgende jaar.

Laten we voor nu het gemis maar voor lief nemen en ik hoop dat jullie 
allemaal toch van alle cadeautjes en lekkernijen hebben kunnen
genieten.

Als laatste afscheid dan nog even dit:

Al kwam Corona tussenbeide
Al is zo’n afstand echt niet fijn

Toch blijf ik in deze tijden
Blij als jullie dat ook zijn.

Kinderen die genieten
En heerlijk kunnen spelen

Van het eten van wat frieten
Of van alles samen delen.

Blijf lief voor elkaar
Zorg goed voor iedereen
Dan zie je volgend jaar

En kom ik weer hierheen.

Groetjes van de Sint

H H H
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KNVB WEBSITE/VOETBAL.NL

Op 4 november lazen we het volgende artikel op de KNVB-website en 
in de nieuwsbrief van voetbal.nl

AMATEURVOETBAL SCHAKELT NA NIEUWE CORONAMAATRE-
GELEN OVER OP ‘PLAN B’

KNVB Media Vandaag, 16:00

In het amateurvoetbal staat het seizoen 2020/’21 in het teken van 
de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Behalve naar de onmogelijkheden, kijkt de KNVB 
ook naar wat wél kan en waarom dit zo belangrijk is. Deze stappen 
heeft de bond beschreven in ‘Plan B: Blijven voetballen in tijden 
van corona’, dat woensdag is gepubliceerd.

“Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, 
dat is waarom je lid wordt van een voetbalvereniging. Maar de huidige 
situatie vraagt om verschillende scenario’s voor de competities en 
gevarieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn toegestaan. 
Want we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als 
om de verenigingen in leven te houden.”
“Het kabinet kan hierbij helpen door bij het afschalen van maatregelen 
bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten. Een 
teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier. We 
trainen op 1,5 meter afstand veilig in de buitenlucht en in de zaal. Dat 
kan prima met 30 man op een groot voetbalveld”, aldus Jan Dirk van 
der Zee, directeur amateurvoetbal.
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Nadelige gevolgen door niet te sporten
Uit gegevens van het RIVM blijkt dat het aantal corona-uitbraken op 
sportclubs beperkt is. Dat komt doordat de activiteiten in de buitenlucht 
plaatsvinden (veldvoetbal) en het aantal langere contactmomenten op 
het veld zeer laag is. Met het oog op de gestegen coronacijfers in de 
gehele samenleving is onder meer het spelen van competities in het 
amateurvoetbal (‘Plan A’) tot half december niet toegestaan. Langere 
tijd niet sporten heeft echter nadelige gevolgen voor de volksgezond-
heid (slechtere gezondheid en lagere weerstand door bewegingsar-
moede) en het sociale leven (toenemende eenzaamheid).

Het betekent bovendien opnieuw een zware klap voor de verenigingen 
en vrijwilligers. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en perspectief. 
De KNVB heeft daarom fases opgesteld die synchroon lopen met de 
routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- of afgebouwd 
afhankelijk van het aangegeven risiconiveau, van alleen trainen (voor 
senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen re-
gio naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek.

Drie pijlers
Het ‘Plan B’ voor het amateurvoetbal bestaat verder uit drie elkaar aan-
vullende pijlers: 

1. Scenario’s voor het uitspelen van de amateurcompetities 
Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het 
weekend van 16 en 17 januari 2021. In dat geval kunnen sommige 
competities nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen 
de bekercompetities wel te vervallen en wordt er in de hele maand juni 
2021 doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met 
het einde van competities, van 15 juni naar 30 juni. De nacompetitie 
komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal, waardoor 
voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast 
moet worden. Het volledig overzicht van alle categorieën is te vinden in 
het volledige ‘Plan B’ (onderaan dit artikel).

Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is. Als dat niet 
het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment 
hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.
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2. Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen
De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode 
en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)activiteiten te 
blijven organiseren
Elk dorp heeft minimaal één voetbalvereniging waar men samenkomt. 
Deze in de wereld unieke verenigingsstructuur draagt al meer dan een 
eeuw bij aan het lichamelijk en geestelijk welzijn. In totaal zijn in Neder-
land 1,2 miljoen mensen lid van een voetbalclub en werken er 400.000 
vrijwilligers bij de bijna 3.000 verenigingen. Het is verenigingen er alles 
aan gelegen om te blijven (ver)binden. De KNVB moedigt verenigingen 
aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de compe-
tities, passende (voetbal)activiteiten te blijven organiseren. Hiervoor 
stelt de KNVB een activiteitenbudget beschikbaar waar verenigingen 
aanspraak op kunnen maken. De definitieve aanvraagprocedure en 
voorwaarden worden later bekendgemaakt.   
De KNVB staat de verenigingen verder bij door hen digitaal samen te 
brengen via het nieuwe platform EénTweetje en te wijzen op regelin-
gen, goede voorbeelden van andere clubs en op bestaande (digitale) 
netwerken. Met het online platform Blijf Voetbalfit helpt de KNVB de 
verenigingen aan gevarieerde trainingsmogelijkheden en -vormen en 
creatieve alternatieven die aansluiten bij de dan geldende coronamaat-
regelen.

3. Toekomstbestendig voetballandschap  
Ook op financieel gebied hebben amateurverenigingen door de coron-
acrisis een enorme dreun moeten incasseren. De sluiting van kantines 
veroorzaakt alleen al in het amateurvoetbal een omzetdaling van bijna 
4 miljoen euro per week. Vanuit de overheid zijn de afgelopen maan-
den diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursport-
organisaties. De KNVB kan de verenigingen via één loket helpen bij 
de aanvraag van subsidies en financiële compensatie. Daarnaast is de 
KNVB samen met NOC*NSF continue in gesprek met de overheid over 
de financiële problemen van de sportverenigingen en mogelijke oplos-
singen.

Verder wil de KNVB nieuwe kennis ontwikkelen om het voetbal nog 
tijdens de coronaperiode beter te maken. Dit gebeurt samen met 
kennisinstellingen, verenigingen, leden, belangenorganisaties en 
de Jeugdraad van de KNVB. Want juist het perspectief van de bijna 
600.000 jeugdleden is nodig om de accenten voor de toekomst te kun-
nen leggen.
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‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’ is opgesteld na overleg 
met andere sportbonden en is inmiddels gedeeld met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De volledige websiteversie vind je via deze link:
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/61958/amateurvoetbal-
schakelt-na-nieuwe-coronamaatregelen-over 

F F F

Op indicatie van onze secretaris Marc van Hout lazen we op 19 no-
vember op de KNVB website het volgende:

STIMULERINGSBUDGET: BLIJVEN VOETBALLEN EN VERENIGEN
Het is de verenigingen er alles aan gelegen om te blijven (ver)binden. 
Vanuit de KNVB moedigen we verenigingen aan om, ondanks de las-
tige periode, passende voetbalactiviteiten te blijven organiseren voor 
leden en niet-leden! Hiervoor stelt de KNVB een stimuleringsbudget be-
schikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. Dit budget 
is bedoeld voor het organiseren van voetbalaanbod bij de vereniging 
om bestaande en/of nieuwe doelgroepen aan je te binden.

Hoe blijft jouw vereniging voetballen en verenigen? 
In deze bijzondere tijden biedt de KNVB de mogelijkheid een plan in te 
dienen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het organiseren en 
uitvoeren van (nieuw) voetbalaanbod bij jouw club. Heb je moeite om 
momenteel activiteiten voor je leden (jeugd en/of senioren) te organise-
ren omdat je geen budget of niet voldoende mensen voor de uitvoering 
hebt, dan biedt het stimuleringsfonds mogelijk een oplossing!




16

In deze bijzondere tijd biedt de KNVB de mo-
gelijkheid een plan in te dienen voor een tege-
moetkoming in de kosten voor het organiseren 
en uitvoeren van (nieuw) voetbalaanbod bij 
jouw club.

De aanvragen voor het stimuleringsbudget worden op volgorde van 
binnenkomst in behandeling genomen. Wanneer het plan voldoet aan 
de opgestelde voorwaarden kunnen we (een gedeelte van) de onkos-
ten vergoeden (met een maximum tot 400 euro). De aanvragen worden 
in behandeling genomen zolang het stimuleringsbudget dit toelaat. 
Wanneer er geen financiële middelen meer beschikbaar zijn, zal dit 
worden gecommuniceerd via de officiële kanalen en is het niet langer 
mogelijk een aanvraag in te dienen.

Wellicht hebben jullie al ideeën, maar lukt het niet om deze tot uitvoe-
ring te brengen: dan is dit stimuleringsbudget mogelijk het laatste zetje 
in de goede richting om toch actief te blijven. De KNVB roept clubs op 
met ons te delen hoe jouw vereniging blijft voetballen en verenigen. Wil 
je gebruik maken van het stimuleringsbudget, stuur dan een aanvraag 
in via dit format (https://diy.smartallies.nl/s/nl/5fb3e2feb3fa2). De voetbalac-
tiviteit moet vóór het weekend van 23/24 januari 2021 uitgevoerd zijn. 
Houd hierbij natuurlijk altijd rekening met de op dat moment geldende 
maatregelen vanuit de overheid.

INSPIRATIE
Inspiratie waar je het stimuleringsbudget voor kunt gebruiken:

* KNVB Voetbalfestival 
Zie de volgende link: https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/leden/knvb-
voetbalfestival 

* Vergoeding voor stagiaires, studenten en commerciële aanbieders 
die de uitvoering verzorgen van de activiteit.

* Voetbalaanbod aanbieden in samenwerking met basisscholen, 
BSO’s, kinderopvang, gemeente of buurtsportcoaches.

* Extra aanbod voor specifieke doelgroepen, zoals G- of Aangepast 
voetbal. 
Zie de volgende link: https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/leden/blijf-
voetbalfit/doelgroep-g-voetbal 

* Aanschaf benodigde materialen voor de activiteit
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Inspiratie en goede voorbeelden van andere verenigingen voor 
voetbalaanbod:

MOGELIJKHEDEN DOELGROEP JEUGD
Zie de volgende link: https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/leden/blijf-
voetbalfit/doelgroep-jeugd 

MOGELIJKHEDEN DOELGROEP SENIOREN
Zie de volgende link: https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/leden/blijf-
voetbalfit/doelgroep-senioren 

MOGELIJKHEDEN ANDERE VOETBALACTIVITEITEN
Zie de volgende link: https://rinus.knvb.nl/informatie/coronavirus/jeugdteams/
andere-voetbalactiviteiten 

Veelgestelde vragen

Tot wanneer kunnen we een aanvraag insturen?
Dit kan totdat het totale beschikbare budget is opgebruikt.

Hoe ontvang ik de vergoeding voor mijn voetbalaanbod?
De tegemoetkoming wordt verrekend in de rekening-courant van de 
vereniging.

De volledige websiteversie vind je via deze link:
https://www.knvb.nl/info/62045/stimuleringsbudget-blijven-voetballen-en-verenigen

F F F

Uit de nieuwsbrief van voetbal.nl van 19 november haalden we het 
volgende item:
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DEEL JOUW CORONATRAINING EN WIN MET HET COMPLETE 
TEAM

Op de persconferentie van 17 november werd duidelijk dat het 
spelen van wedstrijden vanwege corona nog niet aan de orde is. 
Senioren mogen wel weer trainen in groepjes van maximaal 4 per-
sonen. Ideaal is het natuurlijk nog zeker niet, maar ook met maxi-
maal 4 personen kunnen er goede en leuke trainingen georgani-
seerd worden. Bovendien kun je met het complete seniorenteam 
een leuke prijs winnen!

Dit zorgt ervoor dat je ook in de corona-periode je favoriete sport kunt 
beoefenen én dat je fit en in vorm bent op het moment dat we wel weer 
wedstrijden mogen spelen. En... je kunt met je complete ploeg een 
leuke prijs winnen! 

5 oefeningen
De KNVB heeft via Rinus - de online assistent-trainer - 5 oefeningen 
ontwikkeld, die voor ieder team te doen zijn. Daarnaast zijn er ook 2 
complete trainingen ontwikkeld. Die vindt je onderaan dit artikel.  
Voetbal.nl moedigt jou en je teamgenoten graag aan om de oefenin-
gen uit te proberen en beelden van jullie training te delen. We hebben 
bovendien een leuke prijs voor het hele team beschikbaar. De winnaar 
van deze actie wint voor het complete team (maximaal 20 personen) 
waardebonnen van 25 euro per stuk, te besteden bij Voetbalshop.nl.   

Wat moet je doen?
1 Upload beelden van jullie coronatraining op Instagram.
2 Laat weten welk seniorenteam jullie zijn, tag @voetbalpuntnl en ge-

bruik #coronatraining. 
3 Maak kans op 20 waardebonnen voor het complete team, ter waarde 

van 25 euro per stuk, te besteden bij Voetbalshop.nl. 
4 De ingezonden beelden worden beoordeeld door de jury, die gevoe-

lig is voor enthousiaste, fanatieke, originele en/of creatieve  
inzendingen. Dus doe je best! Op 17 december maken we het win-
nende team bekend. 

Voorbeelden TOP 5 oefeningen/complete trainingen
Zie de volgende link:
https://www.voetbal.nl/info/1621/win-met-5-oefeningen-die-ieder-team-kan-uitvoeren 

H H H
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AMATEURVOETBALEINDHOVEN

Van amateurvoetbaleindhoven.nl plaatsen we een selectie van de vol-
gens ons interessante artikelen. Het zal niet verbazen, dat die veelal 
met “Corona” te maken hebben.

Op 3 november verscheen het volgende bericht op amateurvoetbal-
eindhoven.nl:

HET IS DEFINITIEF: GEEN AMATEURVOETBAL MEER IN 2020
3 november 2020 19:37 Nieuws

Nu bekend is geworden dat de gedeelte-
lijke lockdown tot minimaal half december 
gaat duren, wil zeggen dat er in het jaar 
2020 geen amateurvoetbalwedstrijden 
meer worden gespeeld.  Het voorgestelde 
‘plan B’ van de KNVB heeft er niet toe 
geleid dat we eerder de velden op  
mogen.  

Maar hoe nu verder met het seizoen 2020-2021?
Daarover moeten de KNVB, belangenverenigingen en clubs zich in de 
komende tijd het hoofd breken. Er is sterke twijfel of het realistisch is 
om het complete seizoen te willen afwerken vóór de zomer van 2021.

2021
Met een beetje geluk kan er begin volgend jaar weer gevoetbald wor-
den. Maar wat dan? Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenorga-
nisatie Amateurvoetbalverenigingen, is realistisch en denkt niet dat het 
haalbaar is om alle geplande wedstrijden nog te spelen. “Dat punt zijn 
we al voorbij” aldus Van Olffen. “ Een halve competitie is bijna onvermij-
delijk. Of je moet heel ver in het jaar doorspelen, maar dat is lastig.”

Corona zal nog geruime tijd onder ons zijn
Hoe meer we van de competitie kunnen redden, des te beter, zowel 
financieel als sportief. Probleem is dat er in september en oktober al 
veel wedstrijden zijn afgelast. De landelijke divisies en hoofdklassen 
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hebben tot nu toe maximaal zes wedstrijden gespeeld, de eerste tot 
en met vijfdeklassers hooguit vier. Vanwege coronabesmettingen zijn 
er ook clubs bij, waaronder Reusel Sport, die pas één keer in actie zijn 
gekomen.
Het wordt voor de KNVB dus nog een hele puzzel om de competitie te 
beëindigen. Volledig afwerken van alle wedstrijden lijkt een utopie, ze-
ker omdat er in de maanden januari en februari door de weersomstan-
digheden ook wedstrijden uitvallen.

De KNVB-reglementen voorzien overigens voor de senioren niet in een 
halve competitie. Wel voor het jeugdvoetbal, waar al geruime tijd halve 
competities worden gespeeld. Dat probleem lijkt echter overkomelijk. 
Los van de reguliere competities is er nog de bekercompetitie. Voltooi-
ing daarvan lijkt al even gecompliceerd. We hopen dat er snel duide-
lijkheid komt en dat de geboden opties voor het amateurvoetbal voor 
iedere club en alle belanghebbende de juiste oplossing is.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Op 6 november  lazen we het volgende bericht op amateurvoetbal-
eindhoven.nl:

WAT IS DE BESTE OPTIE OM DE COMPETITIE UIT TE SPELEN
6 november 2020 9:44 Nieuws

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag is het duidelijk geworden 
dat we geen wedstrijden meer spelen in het jaar 2020.
(foto ave 6 november)De KNVB heeft daarop een ‘Plan B’ voor het 
amateurvoetbal gepresenteerd. De bond hoopt op een herstart in het 
weekeinde van 16 en 17 januari. Slaagt die missie, dan kunnen de 
competities zelfs volledig worden uitgespeeld.
De KNVB gaat dan de bekercompetitie schrappen en dubbele program-
ma’s spelen met Pasen, Pinksteren en in de week van Hemelvaart. 
Daarnaast kan er ook gespeeld worden in het carnavalsweekeinde en 
wil men de competitie eventueel door laten lopen tot eind juni. Verder 
zal er geen nacompetitie gespeeld worden en wordt het aantal wissels 
per wedstrijd verhoogd van 3 naar 5 spelers.
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Halve competitie
Mocht dit alles niet haalbaar zijn door genomen maatregelen, dan kan 
de KNVB wel eens overgaan tot het spelen van een halve competitie. 
De start van deze halve competitie zal dan zijn in het weekeinde van 6 
en 7 maart.  Dan is er de vraag of de KNVB alleen de terugronde van 
de competitie gebruikt als speelrondes of worden de gespeelde wed-
strijden meegenomen in de nieuw te vormen halve competitie.

Wat is de beste oplossing voor het afronden van de huidige  
competitie?
Maak je keuze:
50% Herstart 16/17 januari: uitspelen volledige competitie.
18% Herstart 6/7 maart: spelen van halve competitie met schema  

 terugronde.
33% Herstart 6/7 maart: spelen van halve competitie met verwerking  

 gespeelde wedstrijden.
 
© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Dit artikel zagen we op 17 november op de amateurvoetbaleindhoven-
website:

GEM. EINDHOVEN: ‘GEEN HUUR VOOR SPORTCLUBS TOT EIND 
2020’. NEDERLANDSE SPORT WERKT AAN UITWEG UIT DE 
LOCKDOWN.
17 november 2020 12:22 Nieuws

De gemeente Eindhoven heeft besloten dat Eindhovense sportvereni-
gingen die een accommodatie gebruiken van de gemeente tot eind 
2020 geen huur hoeven te betalen. Dat meldt Studio 040 op haar web-
site.

De gemeente heeft dat besloten omdat 
competities en trainingen zijn opgehouden 
door het coronavirus. Voor alle verenigin-
gen die hun accommodatie niet van de 

gemeente huren, wacht de gemeente Eindhoven nog af of er uit Den 
Haag steun komt. Volgens wethouder Stijn Steenbakkers (Sport) zijn 
de verenigingen de ruggengraat voor de Eindhovense sport- en vrijwil-
ligersstructuur. De gemeente Eindhoven wil hen koste wat kost tege-
moet komen. 
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NOC*NSF: Nederlandse sport werkt aan uitweg uit de lockdown
De herstart van de sport is aanstaande. Althans, als wij NOC NSF-
voorzitter Anneke van Zanen en directeur Gerard Dielessen mogen 
geloven. Maar een uitweg uit de lockdown en drukte op de sportparken 
zal nog wel even uitblijven.
Van Zanen sprak van ‘een toezegging’ door het ministerie van VWS. 
Directeur Dielessen hield het erop dat dat de wensen van NOC NSF bij 
het ministerie zijn neergelegd.

Uitweg uit de lockdown
Behalve het profvoetbal en de eredivisie vrouwen, zijn op 13 oktober 
alle competities stilgelegd. En trainingen zijn begin november afge-
schaald naar tweetallen met 1,5 meter afstand. Vooral het platleggen 
van de competities doet de sport pijn.
“De volksgezondheid gaat boven alles”, zo betoogde de top van de 
sportkoepel op 12 november. Ook de tweede lockdown komt hard aan. 
Die noemt voorzitter Van Zanen zelfs ‘funest’. Het doel van NOC NSF 
is om via een uitweg uit de lockdown, de 25.000 sportclubs weer open 
te krijgen.

Niet napraten
Het kabinet zou meer activiteit op de sportterrei-
nen en in de hallen moeten toelaten. En zonder 
maximering. Want onderzoek heeft uitgewezen 
dat besmetting op het speelveld niet voorkomt.
Er vindt wel besmetting plaats tijdens het met 

elkaar napraten. Dat kunnen bonden voorkomen door voorlopig geen 
competities te plannen en onderlinge toernooien en oefenpotjes te spe-
len. Rond midden december zouden de topcompetities weer moeten 
starten.

Zes miljoen euro coronasteun sportbonden in 2021
Sportkoepel NOC*NSF stelt in 2021 zes miljoen euro extra coronas-
teun beschikbaar aan sportbonden die gedupeerd zijn door de corona-
pandemie. Dit geld komt uit het coronanoodfonds.
Het voorstel voor steun is op 16 november door NOC NSF besproken 
en goedgekeurd. Via het steunfonds zal de sportkoepel de financiële 
positie van de sportbonden versterken. NOC NSF zal het grootste deel 
van de zes miljoen toepassen als aanvulling op de basisfinanciering 
van de bonden. Vanwege de coronacrisis ziet de sportkoepel ook in 
2021 een grote inkomensdaling bij de bonden.
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Het fonds is geopend tijdens de eerste coronagolf in Nederland, eind 
maart 2020. Het is een vangnet voor sportbonden die vanwege de cri-
sis in acute betalingsproblemen zijn gekomen. Sinds maart is aan de 
bonden al vier tot vijf miljoen euro coronasteun beschikbaar gesteld.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Het volgende artikel verscheen op 19 november:

KNVB: HET IS 2 VOOR 12 VOOR AMATEURVOETBAL
19 november 2020 14:38 Nieuwsflits

KNVB-directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee vindt de lichte 
versoepeling van de coronamaatregelen teleurstellend. “Overal wordt 
opgeschakeld en het voetbal mag alleen van twee nu met vier perso-
nen op een veld trainen.”
Clubs mogen weer met vier personen op 1,5 meter van elkaar voetbal-
len. Maar het verbod op trainen in een groter groepsverband blijft voor 
volwassenen van kracht.

Van niets naar bijna niets
Volgens Van der Zee is het ‘twee voor twaalf’ voor het amateurvoetbal. 
“Dit is toch een beetje alsof je na 90 minuten een overwinning uit het 
vuur sleept maar de scheids de wedstrijd bij het laatste fluitsignaal on-
geldig verklaart”, zo betoogt hij in een reactie.
“Ondanks al het wachten staan we met lege handen. Overal wordt op-
geschakeld maar het voetbal mag alleen van twee naar vier personen 
op een veld trainen. Voor een teamsport is dat een stap van niets naar 
bijna niets.”

Toch amateurvoetbal in coronatijd
Van der Zee presenteerde bijna twee weken een plan om amateurvoet-
bal mogelijk te maken in coronatijd. Hierin gaat de KNVB uit van een 
herstart van de competities rond half januari. Tot die tijd wil hij dat de 
clubs in groepen tot dertig man op een groot voetbalveld kunnen trai-
nen en spelen.
Van der Zee: “Het is noodzakelijk om de 1,2 miljoen Nederlanders die 
voetballen gezond en fit te houden. Sporten is goed voor de gezond-
heid, bouwt weerstand op en wij kunnen buiten veilig trainen.”




24

Vanwege de aangegeven maatregelen mogen de amateurs tot zeker 
half december niet voetballen. Dat maakt spelen tegen de BVO’s in het 
bekertoernooi dus niet mogelijk. Daarom heeft de KNVB besloten om 
dit seizoen alleen met de profs verder te gaan.

Gesprek met minister
Van der Zee gaf aan dat hij met minister Tamara van Ark naar oplos-
singen voor het amateurvoetbal wil zoeken. Daarvoor gaat hij volgende 
week met de minister praten.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Op 3 december publiceerde amateurvoetbaleindhoven.nl het volgende 
artikel:

KNVB BEËINDIGT REGULIER SEIZOEN TOPAMATEURS EN ZET IN 
OP HET SPELEN IN HALVE POULES
03 december 2020 17:23 Nieuws

De KNVB heeft donderdag besloten om het voetbalseizoen op de drie 
hoogste amateurniveaus vanwege de coronacrisis te beëindigen. Als 
de situatie het toelaat, worden de Tweede Divisie, Derde Divisie en 
Hoofdklasse vanaf begin volgend jaar in een aangepaste en verkorte 
vorm afgewerkt.

Het besluit is genomen na inventarisatie onder alle verenigingen en in 
overleg met belangenverenigingen CVTD en COH. Er werden daarbij 
drie scenario’s besproken: het uitspelen van de reguliere competitie, 
het spelen van een halve competitie en het spelen in halve poules met 
beperkte nacompetitie.

Er is voor dat laatste gekozen, wat inhoudt dat competities - zodra er 
weer wedstrijden gespeeld mogen worden, vermoedelijk vanaf half ja-
nuari of kort daarna - op geografische basis in tweeën worden gedeeld.
Hieronder de indelingen zoals aangegeven door de KNVB voor UNA 
(3e div.) en RKSV Nuenen (Hoofdklasse B)
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3e Divisie

Hoofdklasse B

Alle clubs beginnen op nul en spelen een uit- en thuiswedstrijd tegen 
elkaar, waarna in aangepaste vorm een nacompetitie volgt. Details over 
het speelschema en de invulling van die nacompetitie worden uiterlijk 
op 1 januari bekendgemaakt.

‘Uitspelen competitie is niet meer realistisch’
Voorlopig gaat de KNVB uit van het scenario dat er vanaf januari weer 
kan worden gevoetbald. Als er in het eerste weekend van maart alsnog 
niet gespeeld kan worden, wordt mogelijk opnieuw naar een andere 
opzet gekeken.
“We vinden het enorm vervelend voor alle clubs die eerder dit seizoen 
goed hebben gepresteerd. Gezien het drukke speelschema in deze 
topcompetities is het uitspelen niet of nauwelijks meer realistisch” aldus 
de KNVB.

Overige amateurvoetbal
Het bestuursbesluit voor de Tweede en Derde Divisie en de Hoofd-
klasse heeft geen betekenis voor de overige klassen van het amateur-
voetbal (A- en B-categorie). Daarover wordt besloten zodra de nieuwe 
kabinetsmaatregelen bekend zijn gemaakt.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
F F F
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Amateurvoetbaleindhoven.nl plaatste op 8 december het volgende:

HERSTART AMATEURVOETBAL LIJKT NOG VER WEG
08 december 2020 20:11 Nieuws

De herstart van het amateurvoetbal lijkt nog ver weg. In de persconfe-
rentie van dinsdag 8 december gaf Minister-president Rutte aan dat de 
huidige maatregelen voorlopig nog van kracht blijven tot medio januari.

De herstart die de KNVB voor ogen had in het 
derde weekend van januari is daarbij hoogst on-
waarschijnlijk. De enige versoepeling die in het 
verschiet ligt, is het trainen in groepsverband tot 
een leeftijd van 27 jaar, maar daar komt pas -na 
een aantal proefsessies met jongere leeftijds-

categorieën- een besluit over en dan zitten we al in medio januari.

Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt het er op dat we pas op 1 maart 
weer van start kunnen gaan. Deze optie wordt door vele amateurvoet-
balliefhebbers gedragen, want dan is er duidelijkheid en kunnen clubs 
en spelers zich richten op deze datum. Het spelen van een halve com-
petitie lijkt dan de beste optie.

KNVB:
Helaas nog geen versoepelingen op korte termijn, maar trainen in 
teamverband staat hoog op de agenda. Dat is een klein lichtpuntje voor 
het amateurvoetbal, aldus de KNVB.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
H H H
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SPORTLINK

Van sportlink ontvangen we via de mail regelmatig berichten. De vol-
gens ons interessante issues delen we met jullie.

De mail van 9 november 2020:

Jouw vereniging maakt gebruik van de KNVB Uitslagen en Programma 
widget. We kunnen inmiddels vaststellen dat we met z’n allen steeds 
meer gebruik maken van apps op onze telefoon. Natuurlijk kijken nog 
steeds leden op je website, vooral voor achtergrondinformatie. Maar 
wel steeds minder.
Inmiddels gebruiken 1,8 miljoen mensen in Nederland de Voetbal.nl 
app. Niet voor niets zetten meer en meer clubs dan ook de (Voetbal.nl) 
app in om allerlei nieuws over de club met leden en fans te delen.
De komende twee weken gaan we je in een hoog tempo een aantal 
voorbeelden sturen waarmee we laten zien welke voordelen de Voet-
bal.nl app voor jouw club en leden biedt. En we gaan een webinar ge-
ven om het je allemaal te laten zien.

In dit bericht het eerste onderwerp: Oefenwedstrijden.

Handig voor vrijwilligers op de club
Laten we starten met de uitleg waarom het de vrijwilligers veel tijd 
scheelt zodra je oefenwedstrijden in Sportlink Club regelt. Het pro-
gramma van alle beker- en competitiewedstrijden wordt al via Sportlink 
Club geregeld. Wat nu als we zeggen dat je ook oefenwedstrijden met 
Sportlink kunt plannen?
Je regelt vooraf de wedstrijd, kleedkamers, scheidsrechter en velden in 
Sportlink. En na afloop leg je ook de uitslag vast. De website en Club.
TV worden vanzelf bijgewerkt. Scheelt tijd voor de wedstrijdsecretaris 
én de webbeheerder.
Dit verlaagt de werkdruk bij de vrijwilligers van jouw vereniging! Vooral 
in deze tijd wel zo prettig. Vrijwilligers bij de club zijn tenslotte al druk 
genoeg alles met betrekking tot corona te regelen.
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Oefenwedstrijden in de app - Fijn voor je leden en fans
En minimaal net zo belangrijk: de oefenwedstrijden zijn net als com-
petitie- en bekerwedstrijden direct zichtbaar in de Voetbal.nl app! De 
app die spelers, ouders en fans al massaal gebruiken. Ze hoeven niet 
in een andere app te kijken voor oefenwedstrijden. Jij hoeft alleen de 
wedstrijd maar te plannen en het staat automatisch in de Voetbal.nl 
app.
En na afloop staat de uitslag van de oefenwedstrijd in de app zodat alle 
geïnteresseerden -zoals bijvoorbeeld de ouders of opa en oma die he-
laas niet aanwezig mogen zijn- weer helemaal op de hoogte zijn.

Over 2 dagen een nieuw voorbeeld. Dan laten we zien hoe je de veld- 
en kleedkamerindeling eenvoudig regelt

F F F

De mail van 11 november 2020:

En? Sta je te popelen om een oefenwedstrijd te plannen via Sportlink 
Club? In dit bericht vertellen we meer over het plannen van de velden 
en kleedkamers. Vooral erg handig voor de wedstrijdsecretaris en de 
webbeheerder. Het indelen van kleedkamers is nu in deze tijd wellicht 
niet zo actueel, dat beseffen we. Maar natuurlijk wel zo handig als alles 
weer mag.

Een keer invoeren, overal tonen!
In Sportlink Club vind je het programma van alle wedstrijden bij jouw 
vereniging. Competitie, beker en (we hopen na onze eerste mail) vanaf 
nu ook alle oefenwedstrijden. Onderdeel van het organiseren van de 
wedstrijden is het inplannen van de velden en de kleedkamers. Ook 
voor oefenwedstrijden regel je dat in Sportlink Club. En invoeren in 
Sportlink Club betekent dat alle communicatiemiddelen automatisch 
zijn bijgewerkt.
Dit scheelt allerlei mailtjes tussen de wedstrijdsecretaris en de web-
beheerder. Dat scheelt niet alleen dubbel werk maar vermindert ook de 
kans op fouten.  
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Leden, bezoekende teams én toeschouwers goed op de hoogte
Uiteindelijk doe je dit natuurlijk niet alleen voor ‘je eigen administratie’. 
Je wil juist dat de leden van je eigen club én de bezoekers bijtijds we-
ten op welk veld er gespeeld wordt en in welke kleedkamer ze zitten.
Door de veld- en kleedkamerindeling via Sportlink Club te regelen, 
staat alles direct op Voetbal.nl. Alle informatie over de wedstrijden he-
lemaal compleet, in één app! Zó zijn alle leden, fans en bezoekende 
teams goed geïnformeerd zonder dat je hier extra werk voor hoeft te 
doen! En niet onbelangrijk: diezelfde veld- en kleedkamerindeling staat 
ook gelijk op de website en het tv-scherm in de kantine. Professioneel 
en gastvrij!

F F F

De mail van 13 november 2020:

Ieder seizoen deel je de teams weer opnieuw in. Dat is even werk. Niet 
alleen het indelen zelf, maar ook het publiceren op de site en het infor-
meren van de leden. In dit bericht laten we zien waar goed gebruik van 
de hulpmiddelen concrete voordelen opleveren voor het bestuur, de 
ledenadministrateur, de webbeheerder én natuurlijk je leden.

Teams indelen - Eigenlijk best eenvoudig!
Zodra alle spelers in Sportlink Club in een bondsteam zijn ingedeeld, 
is dit ook direct bij de bond goed vastgelegd. Als bestuur best fijn om 
te weten, dit geeft rust. Maar -laten we eerlijk zijn - het echte werk gaat 
dan voor veel clubs pas beginnen.

Teams automatisch bijgewerkt op je website én Voetbal.nl
Bij veel clubs werkt het zo: Zodra de teams zijn ingedeeld, wordt de 
webbeheerder vaak ingeschakeld: ‘Wil je alle spelers even op de juiste 
teampagina’s op de site plaatsen?’ Dit kan flink wat werk opleveren. En 
dan zijn er ook nog spelers die gedurende het seizoen van team wis-
selen. Moet ook dan de webbeheerder aan de slag om de speler op de 
website van team A naar team B te verplaatsen? Ondertussen bellen 
de nieuwsgierige ouders over de indeling van hun kroost.
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Dit kan gemakkelijker. Met Sportlink kun je het zo regelen dat de team-
indelingen op je website (en op Voetbal.nl) altijd een weerspiegeling 
zijn van de ledenadministratie.
Met andere woorden: zodra een speler in Sportlink Club aan een team 
wordt toegevoegd, wordt dit direct en automatisch bijgewerkt op je 
website en op Voetbal.nl. Fijn toch? Dit scheelt een hoop tijd voor de 
webbeheerder. En de ledenadministrateur hoeft niet meer achter de 
webbeheerder aan of- ie de teams al heeft bijgewerkt...

Leden en fans ook altijd goed geïnformeerd!
Dat de teamindeling vanuit de ledenadministratie direct wordt overge-
nomen op de website is niet alleen fijn voor de ledenadministrateur en 
de webbeheerder. Leden, ouders en fans kijken natuurlijk op de web-
site. Daar zien zij áltijd de juiste teamindelingen. Dus zodra aan het 
begin van het seizoen weer de bekende vraag van leden komt ‘in welk 
team ze zijn ingedeeld’ kun je ze zonder zorgen doorverwijzen naar de 
website (en de Voetbal.nl app).

F F F

De mail van 16 november 2020:

Bij het organiseren van wedstrijden komt van alles kijken. De bond 
plant de bekerwedstrijden en de competitie. De vereniging plant de 
velden en de kleedkamers. En informeert de leden. Vorige week infor-
meerden we je al over oefenwedstrijden en hoeveel voordelen dat biedt 
om ook met Sportlink te doen. Maar er ontbreekt nog iets cruciaals: de 
scheidsrechters. Hoe zorg je ervoor dat de scheidsrechters altijd goed 
geïnformeerd zijn en weten waar, wanneer en hoe laat ze moeten flui-
ten?

Bij iedere wedstrijd áltijd een scheidsrechter!
In Sportlink Club vind je het volledige programma van alle competitie-, 
beker- en oefen (eigen) wedstrijden. Ga je aan de slag met het indelen 
van scheidsrechters? Dan regel je dit voor alle wedstrijden in Sportlink 
Club. En zoals je weet schakelt Sportlink Club direct met de app. Dus 
zodra een scheidsrechter op een wedstrijd is ingepland, ziet de scheids 
dit direct terug in de KNVB Wedstrijdzaken app. 
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Fijn voor de scheidsrechter: het compleet te fluiten programma in de 
app op één plek.

En fijn voor de club en bond. Zodra de uitslag na het laatste fluitsignaal 
is ingevoerd, wordt de uitslag automatisch verwerkt in de stand en zijn 
de apps, je website en TV schermen weer bijgewerkt. Eén keer regelen 
en verder geen omkijken meer naar.

Scheidsrechters goed geïnformeerd
Zoals aangegeven, zien scheidsrechters in de KNVB Wedstrijdzaken 
app welke wedstrijden ze moeten fluiten. Wil je als club meer doen 
om scheidsrechters goed te informeren en een warm welkom op jouw 
club te geven? Dat kan! Alle informatie voor de scheidsrechter is na-
melijk ook direct te zien op het grote tv-scherm via Club.TV. Zo ziet de 
scheids bij aankomst op de club meteen waar hij zich kan melden, in 
welke kleedkamer ie zit en op welk veld de wedstrijd wordt gespeeld. 
Zo voorkom je een hoop vragen.

Ook hier geldt weer: Regel je de indeling van scheidsrechters in Sport-
link Club, dan doet het systeem het werk. De indeling direct zichtbaar in 
de app en dus ook op je tv!

De mail van 18 november 2020:

Spelersfoto’s komen op allerlei plekken terug. In de Voetbal.nl app. 
Maar ook in de KNVB Wedstrijdzaken app voor de spelerspascontrole. 
En wellicht ook op de website. En natuurlijk in Sportlink Club.

Hoe regelen jullie dit nu? En hoe kan het met Sportlink? In dit bericht 
vertellen we je er alles over.

Spelersfoto’s - De club is er iedere seizoensovergang druk mee
De ledenadministrateur die in de voorbereiding op het nieuwe seizoen 
druk achter spelers aan gaat met het verzoek ‘‘Lever even een actuele 
foto aan. Diezelfde foto is tenslotte ook nodig voor de scheidsrechter bij 
de spelerscontrole.’’ Herkenbaar?
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Dit zorgt voor allerlei losse mailtjes en appjes met spelersfoto’s naar 
de ledenadministrateur, die de foto’s vervolgens handmatig in Sportlink 
Club toevoegt. En daarna mailt de ledenadministrateur dezelfde foto 
weer door naar de webbeheerder die ‘m handmatig op de site plaatst. 
En omdat dit veel werk kan zijn, merken we dat clubs dit niet altijd 
doen. Met als gevolg dat zowel in Sportlink Club als op de teampagi-
na’s lang niet alle (actuele) spelersfoto’s te zien zijn. Dat is best zonde, 
je wilt een goede administratie en een gevulde website. Toch?! Dit kan 
(en moet eigenlijk) veel gemakkelijker voor zowel de ledenadministra-
teur als de webbeheerder.

Vogido, een voetbalvereniging uit Enschede doet dit als volgt
Bij aanvang van de eerste training van het seizoen roept de teammana-
ger de spelers van zijn team even bij elkaar. Spelers op een rijtje en de 
teammanager maakt met zijn mobieltje een foto van iedere speler en 
zet deze direct in de KNVB Wedstrijdzaken app. Binnen een kwartier 
is dit geregeld. Het resultaat? Foto’s direct zichtbaar in de KNVB Wed-
strijdzaken app en op Voetbal.nl! Dit betekent ook geen gedoe meer bij 
de spelerscontrole vlak voor de wedstrijd. En webbeheerders opgelet 
nu: Diezelfde spelersfoto’s zijn ook direct zichtbaar op jullie website. 
Hoef je niks voor te doen. En voor de ledenadministrateur ook fijn: de-
zelfde foto staat direct vastgelegd in de ledenadministratie in Sportlink 
Club.

Dus: één keer de foto plaatsen en direct overal zichtbaar!

Voor de uitstraling van je club is het natuurlijk ook hartstikke goed dat 
alle spelers, van zowel het eerste team als alle andere teams, van de 
vereniging er goed opstaan in de apps en op jullie website.

Privacy
Hoe zit het dan met de privacy-regels? Met Sportlink ben je altijd AVG 
proof! Spelers bepalen zelf via de Voetbal.nl app of een foto wel/niet 
zichtbaar is. Hoeft de clubs dus niks meer aan te doen.

De mail van 20 november 2020 en de nieuwsupdate december 
slaan we over.

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

Ja, nog altijd blijft die Covid19-crisis ons zwaar par-
ten spelen. Na de gedeeltelijke lockdown, waarbij 
de restricties nog zwaarder werden, zoals helemaal 
geen amateursport, meer beperkingen op reisge-
bied en groepsgroottes, de horeca en sportkantines 
verplicht gesloten, etc., is de zg. tweede golf hevig 
aan het woeden. In het begin, mogelijk als gevolg 
van die stevigere maatregelen, nam het aantal be-
smettingen nog af van zo’n 10.000 naar beneden de 
5.000 per dag, maar de laatste tijd is dat weer dagen 

op rij groeiende naar zo’n 6 à 7.000 per dag. Op de persconferentie 
van 8 december werd duidelijk, dat er voorlopig geen versoepelingen 
verwacht hoeven te worden en dat zelfs van een eventuele verzwaring 
voor de Kerst werd gesproken, als de huidige stijging blijft doorzetten. 
Zoals het er nu naar uitziet, gaan we tot half januari met deze regels te 
maken houden.
Maar ja, we zullen het hier nog steeds mee moeten doen en laten we 
met z’n allen proberen om Corona eronder te krijgen door ons ten min-
ste aan de basisregels te blijven 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 31 oktober lazen we in het ED het volgende artikel:

CORONA LIJKT PAS OP DE PLAATS TE MAKEN: ‘MAAR DIT 
KAN DE HELE WINTER DUREN’

Onder de donkere wolk van een volledige lockdown lijkt het co-
ronavirus een pas op de plaats te maken. Dat is goed nieuws, al 
wordt het nu een kwestie van volhouden. En misschien wel langer 
dan in het voorjaar.

Niels Klaassen, Bilthoven
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Het RIVM ‘hoopte en verwachtte’ het, het kabinet en de rest van het 
land duimden mee: zal het effect van de semi-lockdown deze week te-
rug te zien zijn in de cijfers? Of moet Nederland nog harder op de rem 
trappen? Het antwoord is vooralsnog enigszins bemoedigend: de piek 
lijkt in zicht. Of, zoals het RIVM het verwoordt: het beeld is ‘hoopvol’, 
met een hoog maar stabiliserend aantal besmettingen en weinig bewe-
ging bij de ziekenhuisopnames. 
Eerst de statistieken. Vandaag telde het RIVM een recordaantal van 
11.141 besmettingen, flink meer dan eerder deze week, toen er dage-
lijks nog tienduizend nieuwe gevallen gemeld werden. Maar deze dag-
koers is vertekend door veel vertraagde meldingen en meer en snellere 
tests, meldt het rijksinstituut. Dus is de boodschap: staar je niet blind op 
dit record, geen paniek.
Sterker nog, het beeld is eerder ‘hoopvol’, zei een woordvoerder. En 
eerder vanmiddag klonken er ook al voorzichtig optimistische woorden 
uit de mond van Ernst Kuipers, baas van het Erasmus MC en voorzit-
ter van de landelijke koepel die de patiëntenverdeling regelt: ,,We zien 
voor de derde dag op rij een afvlakking van de bezetting van klinische 
bedden. Dat is gunstig, en kan een eerste effect zijn van de maatre-
gelen die ruim twee weken geleden zijn ingezet.” Er zijn nu bijna 2400 
covidpatiënten opgenomen, waarvan 567 op de ic, maar dat aantal is al 
enkele dagen min of meer gelijk – een eerste signaal dat de explosieve 
groei van de najaarsgolf echt voorbij is.
,Het is bemoedigend als het nu inderdaad stabiliseert”, zegt hoogleraar 
theoretische epidemiologie Hans Heesterbeek (Universiteit Utrecht). 
,,Het aantal besmettingen kan van dag tot dag nog variëren, maar die 
heftige stijging, de snelle verdubbeling, lijkt er wel uit, ook als je naar de 
ic-grafiek kijkt.  Maar dan wil je het de komende dagen echt zien zak-
ken”, zegt de hoogleraar.
Al geeft hij ook een winstwaarschuwing: de tweede golf is de eerste 
niet, althans niet qua vorm. De ‘boog’ van de tweede golf lijkt platter 
dan die van de eerste. Toen steeg het aantal nieuwe ziekenhuisopna-
mes als een komeet, en daalde het na de intelligente lockdown ook 
weer tamelijk scherp. Een steile berg met dunne top was het gevolg.
De curve van de tweede ziekenhuisgolf kan weleens flink platter zijn, 
met een tragere aanloop, een over een langere periode uitgesmeerde 
piek, en dus ook een langzamere daling. ,,Dan duurt het vermoedelijk 
ook wat langer voordat je een laag, zeg maar zomers niveau, aan be-
smettingen bereikt.” 




35

Het kabinet gaat er al vanuit dat het huidige pakket aan maatregelen tot 
in december nodig is, zo bleek vorige week. En zo gek is dat niet, zegt 
hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC). ,,Sommige mensen 
waren verbaasd dat zo zijdelings vermeld werd dat de maatregelen 
langer nodig zijn, maar dat is natuurlijk volstrekt evident. Als het inder-
daad stabiliseert deze dagen, en we gaan voorzichtig dalen, dan duurt 
het lang voordat je op een laag niveau zit, dan kan het weleens de hele 
winter duren.”

Ingrijpen
Nog harder ingrijpen kan die daling misschien iets versnellen, maar het 
is de vraag hoeveel extra effect dat sorteert, schetst Rosendaal. ,,De 
grote brokken heb je nu binnen met de horecasluiting, het thuiswerken 
en de beperking van bezoek en groepsgroottes. Het is de vraag wat 
de toegevoegde waarde is van extra maatregelen. Maar het duurt dit-
maal wel langer dan in het voorjaar, toen leek onze reactie ingrijpender, 
daalden de aantallen sneller. Vergeet niet: toen was er ook echt meer 
angst. Hier in het ziekenhuis hadden we soms medewerkers die niet 
durfden te komen, bang om besmet te raken. Dat is nu echt minder.”

F F F

Van Teletekst haalden we op 1 november de volgende 4 berichten:
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Op 2 november stonden op Teletekstpagina’s 112 en 803 de volgende 
berichtjes:

F F F

Op ed.nl en in het ED lazen we op 2 en 3 november het volgende:

NEGATIEF REISADVIES IN DE KERSTVAKANTIE? BRABAN-
DERS WILLEN LIEVER VERBOD: ‘ALS CORONA VOORBIJ IS, 
HALEN WE HET IN’
Nu het kabinet heeft besloten om een negatief reisadvies te geven 
tijdens de kerstvakantie zijn we benieuwd wat Brabanders hiervan 
vinden. Lezers van deze site reageerden maandag massaal op het 
bericht. Wat opvalt: voor velen is het advies om niet naar het bui-
tenland te reizen véél te slap.
Erik Luiten 02-11-20, 15:25 Laatste update: 15:36

Het kabinet besloot een negatief reisadvies te geven tijdens de kerstva-
kantie voor vakanties naar het buitenland. Het Outbreak Management 
Team (OMT), de belangrijkste adviseur van de regering gedurende de 
coronacrisis, adviseerde dit. Het kabinet volgt dit advies. 
Dat betekent dat vakantiereizen in die periode worden afgeraden. 
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Het (OMT) is bang dat mensen het virus meenemen uit bijvoorbeeld 
skigebieden. Begin dit jaar raakten mensen besmet tijdens vakanties 
naar sneeuwgebieden in Italië en Oostenrijk, waarna het virus zich in 
Nederland verspreidde.

Reacties
Lezers van BN DeStem, Het Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad 
reageerden massaal op het bericht, dat op Facebook werd gedeeld. 
Binnen enkele uren waren er al honderden reacties op gekomen. 
Opvallend is dat veel mensen het advies vooral erg mild vinden. Zo 
schrijft een lezer: ‘Aan adviezen heb je weinig. Geef gewoon een ver-
bod, zodat we in 2021 wél normaal op vakantie kunnen.’ Iemand an-
ders: ‘Dat advies werd in de zomer ook gegeven. Toch kwamen we in 
een tweede golf terecht.’ Veel lezers kijken terug op vorig jaar, toen het 
coronavirus in Noord-Italië woedde terwijl de après-ski-gelegenheden 
vol zaten met wintersporters. ‘Verbied gewoon alle vakanties en laat 
mensen alleen essentiële reizen maken. Dat maakt een einde aan de 
discussie. Als we dit allemaal hebben doorstaan, dan halen we het wel 
weer in.’ Die reactie krijgt veel bijval. 

Realistisch?
Slechts een enkeling geeft aan het advies niet te volgen en ‘gewoon 
weer weg te gaan met kerst’. De lezer, die een eigen boerderij heeft 
in Frankrijk, zegt daar minder risico te lopen dan in Nederland. ‘Je kan 
niet alle vakantievierders over één kam scheren.’ Is het realistisch te 
denken dat iedereen daadwerkelijk het advies zal opvolgen? Niet vol-
gens iedereen: ‘Het is maar een advies. Geloof me: zolang de grenzen 
open zijn, pakken veel mensen hun auto om naar de wintersportgebie-
den te rijden, hoor.’

Mogelijk nieuwe maatregelen
Het kabinet heeft zondag in het Catshuis nog een aantal opties voor 
nieuwe coronamaatregelen besproken, maar heeft daar nog geen be-
sluit over genomen. Overwogen wordt ook om musea, bioscopen en 
theaters vanaf donderdag twee weken te sluiten. Ook het op slot gooi-
en van pretparken is een mogelijkheid, stellen ingewijden.
Dinsdagavond houden premier Rutte en minister De Jonge weer een 
persconferentie. Voor die tijd wordt er in het coalitieoverleg van VVD, 
CDA, D66 en ChristenUnie over doorgesproken, net als door ministers 
in het voortdurende crisisoverleg over corona.

F F F
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Op Teletekstpagina’s 110, 111, 112 en 114 verschenen op 3 november 
de volgende berichtjes:

F F F
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Op ed.nl en in het ED zagen we het volgende artikel op 4 november:

RUTTE EN DE JONGE WAARSCHUWEN: HET WORDT EEN 
SOBERE KERST DIT JAAR
Premier Mark Rutte heeft een sombere boodschap: buitenlandse 
vakanties gaan niet door, het sociale leven gaat op een nog lager 
pitje. En aan voorspellingen voor de kerst waagt hij zich niet.

Hans van Soest / Tobias den Hartog
Den Haag

,,Kerst wordt anders dan andere jaren.’’ Minister Hugo de Jonge (Volks-
gezondheid) geeft maar vast een waarschuwing af.
Toen de horeca drie weken geleden dichtging, was er nog de stille 
hoop dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ van nu korter zou duren dan de 
‘intelligente lockdown’ van afgelopen voorjaar. Die hoop blijkt ijdel. ,,We 
moeten nog een heel eind duwen met harde maatregelen eer we er 
zijn’’, verzucht De Jonge. ,,Tot over de jaarwisseling heen.’’ Al kan een 
deel van de maatregelen misschien al ‘half december’ worden versoe-
peld.
Maar hoeveel er versoepeld kan worden? En welke maatregelen? 
Premier Mark Rutte durft er niet over te speculeren. Weliswaar hoopt 
het kabinet dat er met Kerstmis weer íets meer kan. Misschien meer 
bezoek ontvangen dan nu mag. Misschien mogen de restaurants weer 
open tegen die tijd. Maar evengoed geldt: misschien ook niet.

Op de kiezen bijten
,,Kerst is een feest dat we samen vieren en 
dat moet ook dit jaar zo zijn’’, zegt De Jonge. 
,,Maar’’, vult Rutte aan: ,,We weten echt nog niet 
wat er wel weer kan met kerst.’’
Tot die tijd moeten we op de kiezen bijten, zeg-
gen ze. Vanaf morgen 22.00 uur gelden er wéér 
strengere maatregelen. Voor twee weken. Alle 
bioscopen, zwembaden, theaters, musea, pret-
parken, dierentuinen dicht. En thuis nog maar 
maximaal twee bezoekers, tegenover drie nu. 
En buiten mag je nog maar met zijn tweeën zijn. 
,,Wie de komende twee weken met meer dan 
één vriend in het park zit, kan een boete krijgen’’, 
dreigt Rutte.
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Na die twee weken vallen we weer terug op het regime dat nu geldt, is 
de bedoeling. Dan is nog steeds de horeca dicht, mag er nog steeds 
geen publiek bij sportwedstrijden zijn, moet iedereen nog altijd zoveel 
mogelijk thuiswerken en mag je buiten met maximaal vier personen 
samenkomen.
En een vakantie naar het buitenland moet iedereen tot zeker half janu-
ari uit zijn hoofd zetten. ,,We willen niet wéér dat mensen met het virus 
terugkomen naar Nederland’’, zegt Rutte. ,,Ik had zelf een paar dagen 
skivakantie gepland begin januari. Dat is ook geschrapt.’’

Solidariteit
De reden voor al dat pessimisme is de zorgelijke ontwikkeling van de 
corona-epidemie. De Jonge wijst op een groot verschil met de eerste 
golf dit voorjaar. Toen liep het aantal ziekenhuisopnamen heel snel op 
en nam die ook weer heel snel af. Nu stijgt het aantal opnames langza-
mer en is de verwachting dat de piek ook weer langzamer afneemt. De 
Jonge: ,,Dat betekent dat er uiteindelijk meer mensen in het ziekenhuis 
zullen liggen dan dit voorjaar. Tot wel een kwart meer dan toen.’’
Dat heeft gevolgen voor de medewerkers, die het werk niet aankunnen. 
En voor andere operaties als niertransplantaties of het plaatsen van 
stents, die moeten worden uitgesteld. En omdat een op de vier ver-
pleeghuizen ook al weer besmettingen kent, moeten veel ouderen die 
naar een tehuis moeten, noodgedwongen langer thuis wonen.

Besmettingen
,,Wie naar de laatste cijfers kijkt, ziet een afname van het aantal be-
smettingen. Maar achter die cijfers zit een heel andere werkelijkheid’’, 
zegt De Jonge. Daar komt bij dat het aantal besmettingen landelijk 
weliswaar daalt, maar in ongeveer de helft van de regio’s juist stijgt. 
,,Daarom moeten we nu harder aan de rem gaan hangen.’’
Hij doet dan ook een beroep op ieders solidariteit: voor al die mensen 
die in de zorg werken en voor al die mensen die zorg nodig hebben. 
Ook Rutte zegt te beseffen dat de maatregelen zorgen voor psychische 
problemen en eenzaamheid bij mensen. ,,Daarom mijn oproep: let de 
komende tijd nog wat meer op elkaar.’’

F F F

Op Teletekst lazen we op 5 november de volgende berichten:
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F F F
Op 6 en 7 november zagen we op Teletekst de volgende items:

F F F
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Teletekstpagina’s 106 (8 november) en 125 (9 november) gaven de 
volgende berichten:

F F F
De volgende items verschenen op 9 en 10 november op Teletekst:

F F F
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Op ed.nl en in het ED lazen we op 11 november het volgende artikel:

HET GAAT BETER: OOK IN ZUIDOOST-BRABANT DALEN ALLE 
CORONACIJFERS NU GESTAAG
EINDHOVEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt in 
alle Zuidoost-Brabantse gemeenten fors af. En waar het aantal pa-
tiënten in de ziekenhuizen vorige week nog toenam, is ook daar nu 
een duidelijke kentering te zien.
Lukas van der Storm

In alle vier de regionale ziekenhuizen liggen nu minder coronapatiënten 
dan een week geleden. Het Catharina Ziekenhuis, het Màxima Medisch 
Centrum (MMC), het Elkerliek en het St. Anna verplegen op dit moment 
samen 131 mensen met COVID-19, terwijl dat er een week geleden 
nog 161 waren. Toen zaten de cijfers bovendien nog altijd in de lift. 
,,Gezien de prognose hadden we al plannen om een derde cohort voor 
covidpatiënten te openen”, vertelt crisismanager Marc van Tuyn van het 
MMC. ,,Daar zien we nu toch van af.”

Wel daling, maar nog geen rust
In het MMC daalde het aantal coronapatiënten het sterkst (van 50 naar 
36). Toch betekent de daling niet dat de rust nu snel weerkeert, bena-
drukt Van Tuyn. ,,De afname lijkt heel spectaculair. Maar er zit ook wel 
een verhaal achter: er liggen nog mensen in het ziekenhuis die corona 
hebben gehad, maar inmiddels niet meer besmettelijk zijn. Die tellen 
dan in de cijfers niet meer mee.”
,,Bovendien hebben we ook te maken met een hoog ziekteverzuim on-
der het personeel. En we moeten straks opnieuw een inhaalslag maken 
met de reguliere zorg. Bijvoorbeeld met operaties die zijn uitgesteld 
vanwege het grote aantal coronapatiënten in het ziekenhuis.”

Aantal nieuwe besmettingen fors omlaag
Ook het aantal nieuwe positieve testen neemt inmiddels snel af. In heel 
Nederland kelderden de cijfers in anderhalve week tijd van boven de 
10.000 besmettingen per dag tot net onder de 5.000. De regio volgt 
daarbij nauwgezet het landelijk beeld: tijdens de piek waren er gemid-
deld ruim 400 nieuwe positieve gevallen per dag, de laatste dagen 
loopt dat terug naar onder de 200.
Grote verschillen tussen gemeenten zijn er daarbij niet. In gemeenten 
die de laatste weken relatief weinig besmettingen hadden, zoals 
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Gemert-Bakel en Eindhoven, daalt het aantal besmettingen iets minder 
hard. Maar ook daar ligt het aantal nieuwe coronagevallen in de laatste 
zeven weken al meer dan een kwart lager dan in de week ervoor. De 
spectaculairste daling noteert Heeze-Leende (van 80 naar 21 nieuwe 
gevallen).
In Reusel-De Mierden en Bladel, die de afgelopen weken een zeer 
hoge besmettingsgraad kenden, kelderen de cijfers dus ook. Dat gaat 
echter niet harder dan gemiddeld: relatief tellen de twee Kempenge-
meenten dus nog altijd het hoogste aantal besmettingen.

F F F
Weer 2 berichtjes op Teletekst van 12 (links) en 13 november (rechts):

F F F
Op 13, resp. 14 november stond op ed.nl en in het ED de volgende 
publicatie:

EINDHOVENSE SPORTCLUBS TOT EIND 2020 GERED
EINDHOVEN - Sportverenigingen in Eindhoven die een accommo-
datie gebruiken van de gemeente hoeven tot eind 2020 geen huur 
te betalen. De gemeente heeft dat besloten omdat competities en 
trainingen zijn opgeschort wegens de lockdown door corona.
Mark Wijdeven 13-11-20, 16:22 Laatste update: 10:35 Bron: ED
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Het besluit om de huur voor de laatste drie maanden van 2020 kwijt te 
schelden is een van de prominente pijlers uit de tweede ronde van de 
noodsteunmaatregelen voor de stad. Eerder dit jaar werd in totaal 15 
miljoen euro gereserveerd voor het hele pakket.
,,De verenigingen zijn de ruggengraat van onze sport- en vrijwilligers-
structuur en die willen we koste wat kost tegemoet komen’’, zegt wet-
houder Stijn Steenbakkers (Sport) in een toelichting.

Commerciële verhuurders
Sportclubs die ruimte huren van de gemeente hoefden in de eerste ron-
de van 1 maart tot 1 juli geen huur te betalen waardoor de gemeente al 
7,5 ton verlies incasseerde. In de zomer ligt de sport altijd en stil en in 
september kon er gesport worden, redeneert de gemeente over de res-
terende maanden daarna. 
Voor alle verenigingen die hun accommodatie niet van de gemeente 
huren, wacht Eindhoven nog af of er uit Den Haag steun komt. De vijf 
grote steden hebben het kabinet geadviseerd commerciële accommo-
daties volledig te compenseren om clubs te vrijwaren. Als uit Den Haag 
niet genoeg compensatie komt, overweegt de gemeente bij te springen.
De gemeente schoot commerciële verhuurders en betrokken sport-
clubs eerder al te hulp omdat er voor de maand juni geen compensatie 
was vanuit Den Haag. Het IJssportcentrum is het bekendste voorbeeld 
maar ook karatevereniging Hajime, schermclub Engarde en de tafelten-
nissers van TTV Renata huren niet van de gemeente.

Geen afstel voor buurthuizen
Voor onder andere de buurthuizen is besloten dat ze tot het eind van 
het jaar geen huur hoeven te betalen. De buurthuizen krijgen uitstel 
maar geen afstel. ,,Terugbetalen blijft het uitgangspunt’’, aldus wethou-
der Yasin Torunoglu.
De PvdA-wethouder constateert dat buurthuizen genoeg vet op de 
botten hadden om de eerste lockdown te overleven maar dat de opge-
droogde inkomsten nu meer problemen veroorzaken. Maar de barom-
zet gaat de gemeente niet zomaar compenseren, kondigt hij alvast aan. 
Wat er extra nodig is voor de buurthuizen, beslist de gemeente later. 
,,Als we de eindafrekening krijgen, kijken we wat eerlijk, haalbaar en 
betaalbaar is.’’
Voor de eerste ronde werd uit de coronapot 2,3 miljoen euro gehaald. 
De tweede ronde noodsteun kost bijna 1,5 miljoen euro. Voor 2021 is 
nog circa 11 miljoen euro over.
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Op 16 en 17 november gaf Teletekst de volgende 2 berichten:

F F F
Van de voorpagina van het ED van 18 november scanden we dit en de 
kop van een bijbehorend artikel op pagina 4:

Het complete artikel kun je lezen op ed.nl en in het ED.
F F F
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Van de voorpagina van het ED van 23 november scanden wij het 
volgende plaatje:

Het bijbehorende artikel kun je lezen in dat ED (Regio pag. 1) of op 
ed.nl: (https://www.ed.nl/eindhoven/terwijl-veel-sinterklaashuizen-sluiten-gaat-eind-
hovense-steentjeskerk-wel-coronaproof-open~aec4c4c0/)

F F F
Wij scanden (een deel van) een artikel in het ED van 25 november:

Het complete artikel kun je lezen in dat ED (pagina 13) of op ed.nl:
(https://www.ed.nl/buitenland/oostenrijk-hoopt-dat-totale-lockdown-het-winters-
portseizoen-kan-redden~ab5668d9/)

F F F
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Van een artikel van Jesper de Vaan op de voorpagina van het ED van 
28 november scanden wij de foto en de kop:

Het complete artikel kun je lezen op de voorpagina van dat ED of op 
ed.nl:
https://www.ed.nl/eindhoven/black-friday-in-eindhoven-alsof-corona-niet-
bestaat~a4344d76/ 

F F F
Teletekst liet op 28 (links) en 29 november (rechts) het volgende zien:

F F F
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We scanden een foto van de voorpagina van het ED van 1 december 
(links) en selecteerden de kop en intro van het bijbehorende artikel op 
pagina 3 (rechts):

VANAF VANDAAG ZIJN MONDKAPJES 
VERPLICHT: ‘ALLEEN MAAR RESTRIC-
TIES, DAT WERKT NIET’/ ZONDER MOND-
KAPJE VOEL JE JE STRAKS ECHT BEKE-
KEN 
Zo’n beetje als laatste land van Europa geldt 
ook in Nederland vanaf vandaag een mond-
kapjesplicht in publieke binnenruimten. Waar 
moet het wel en waar niet? Wie wel en wie 
niet? Gaat het boetes regenen? Zes vragen 
en antwoorden.

Chris van Mersbergen 1 dec. 2020 Laatste update: 10:46

Het complete artikel lees je op pagina3 van dat ED of op ed.nl
https://www.ed.nl/binnenland/vanaf-vandaag-zijn-mondkapjes-verplicht-alleen-maar-
restricties-dat-werkt-niet~ac4b6494/ 

F F F
Op 1 december lazen we op Teletekst de volgende berichten:

F F F
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Een scan van een artikel op de voorpagina van het ED van 
4 december laten we hier zien:

F F F
Teletekst gaf op 4, 5, 6 en 7 december de volgende 4 berichtjes:
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F F F
Op ad.nl lazen we op 7 december het volgende artikel:

Het Malieveld ligt bezaaid met voetbalshirts. © KNVB

KNVB:
ZO KUNNEN AMATEURVOETBALLERS WEER AAN DE SLAG
Een dag voordat het kabinet weer nieuwe coronamaatregelen be-
kend maakt, voert de KNVB actie voor het amateurvoetbal. Op het 
Malieveld in Den Haag liggen daarom sinds vanochtend zo’n dui-
zend shirts die het woord ‘STIL’ vormen. 

Sportredactie 07-12-20, 10:02 Laatste update: 12:51
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De voetbalbond vraagt hiermee aandacht voor het amateurvoetbal 
dat vanwege de coronamaatregelen sinds 13 oktober stilligt. ,,Ruim 
600.000 volwassen amateurvoetballers staan stil‘’, aldus aldus Jan Dirk 
van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB. ,,Zij zitten al maanden-
lang thuis terwijl sporten en bewegen juist zo hard nodig zijn voor hun 
gezondheid en weerstand.‘’
Volgens de KNVB slaat het kabinet door met amateurvoetbalverbod. 
,,Een teamsport is een effectief middel in de strijd tegen maatschap-
pelijke problemen zoals bewegingsarmoede, overgewicht en eenzaam-
heid. Veldvoetbal is veilig in de buitenlucht, maar dit mag slechts in 
groepjes van vier of eerder zelfs twee. Dat is voor een team nauwelijks 
te doen, laat staan week in week uit vol te houden. Jeugdteams mogen 
binnen de eigen vereniging trainingspotjes spelen maar raken dit na 
twee maanden ook wel beu. Dat blijft niet zonder gevolgen. Veel Ne-
derlanders zijn vanwege de coronamaatregelen minder gaan sporten of 
hier zelfs helemaal mee gestopt, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in 
opdracht van NOC*NSF”.

“
We sluiten de ogen niet voor de coronacijfers maar laten we ook 
kijken naar wat nu al wél veilig kan.“
Jan Dirk van der Zee, KNVB

Nederland telt bijna 3.000 amateurvoetbalverenigingen. Die moeten 
weer aan de slag kunnen, zo vindt Van der Zee. ,,Wij willen dat volwas-
senen weer als team kunnen trainen. Veilig in de buitenlucht, met on-
derling 1,5 meter afstand en de kantines en kleedkamers dan nog even 
dicht. Laat jeugd lokaal wedstrijden spelen, een zogenaamde ‘fiets-
competitie’. Dat geeft ze weer een impuls om te blijven sporten terwijl 
de reisbewegingen minimaal blijven. We sluiten de ogen niet voor de 
coronacijfers maar laten we ook kijken naar wat nu al wél veilig kan.‘’

F F F
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Van een leuk plaatje in het ED van 8 december maakten wij een scan:

F F F

Van een artikel op de voorpagina van het ED van 9 december laten we 
hier de kop, de inleiding en een tabel zien:
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Het complete artikel kun je lezen op die voorpagina en aanverwante 
artikelen op pagina’s 4 en 5 of op ed.nl.

F F F

Op Teletekst lazen we op 9 en 10 december de volgende berichten:

F F F

In het ED en op ed.nl van 10 december zagen we het volgende artikel:

GEZONDE NEDERLANDERS ONDER DE ZESTIG MOGELIJK AL 
VOOR DE ZOMER GEVACCINEERD
Mogelijk komen ook gezonde Nederlanders al vóór de zomer in 
aanmerking voor een coronavaccin. Zeker is dat nog niet. ,,Eerst 
moeten alle zes de vaccins die we gekocht hebben de eindstreep 
nog halen.”
Chris van Mersbergen 10 dec. 2020 Laatste update: 15:54

Gezonde Nederlanders onder de 60 jaar die reikhalzend uitkijken naar 
het coronavaccin, komen mogelijk al eerder aan de beurt dan gedacht. 
Ze kunnen misschien al vóór en anders in de zomer gevaccineerd wor-
den, valt op te maken uit prognoses van het kabinet.
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Daarin staat dat Nederland in de eerste helft van komend jaar 22 mil-
joen coronavaccins verwacht. Snel rekenwerk leert dat daarmee - re-
kening houdend met twee doses per persoon en verspilling van vaccin 
bij de verspreiding - rond de 10 miljoen Nederlanders gevaccineerd 
kunnen worden. Aangezien het totaal aantal 60-plussers, kwetsbaren 
en zorgmedewerkers zo’n 6 á 7 miljoen bedraagt, zouden ook een paar 
miljoen jonge en gezonde mensen een vaccin kunnen krijgen.
Op het ministerie van Volksgezondheid durft niemand die harde be-
lofte te doen. ,,Eerst moeten alle zes vaccins die we gekocht hebben 
de eindstreep nog halen”, zegt een woordvoerder. ,,Zover is het nog 
niet. Bovendien moet je nog kijken of elk vaccin geschikt is voor iedere 
doelgroep en of de leveringen die nu gepland staan, ook echt gedaan 
worden. En dat je een vaccin geleverd krijgt, betekent niet dat iedereen 
meteen gevaccineerd  is.”
Toch zijn er ook een aantal redenen waarom mensen wél op een 
voorzomerse vaccinatie mogen hopen. Zo is een vaccin niet verplicht. 
Peilingen wijzen uit dat een flink deel van de Nederlanders - ook zorg-
personeel en ouderen - twijfelt over vaccinatie. Dat zou betekenen dat 
er meer doses overblijven voor anderen. 

Eén prik
En dan is er nog het in Leiden ontwikkelde vaccin van Janssen. Dat 
hoopt als enige vaccinmaker nog altijd uit te komen op een dosering 
van één prik per persoon in plaats van twee. Als dat lukt, zouden met 
de 3 miljoen doses van het Janssen-vaccin die in het tweede kwartaal 
van 2021 worden verwacht, ineens dubbel zoveel mensen kunnen 
worden gevaccineerd.

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 re-
lativeren en draaglijk maken van de ellende, die ons nu nog steeds 
overspoelt. Daarom besluiten we ook deze keer weer deze rubriek 
met een selectie van Coronagein en -ongein, die wij en jullie veelal via 
Whatsapp toegestuurd kregen. Op de volgende pagina zien jullie die 
selectie.



57

F F F

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 46 (10 november):

In het NRC van afgelopen zaterdag stond een interessant inter-
view met epidemioloog en geriater Rudy Westendorp. Hij pleit 
voor een andere kijk op het coronavirus en hekelt de strenger wor-
dende lockdowns en het gebrek aan samenwerking. Westendorp: 
“Jaap van Dissel sprak de gevleugelde woorden dat het land ziek 
is en een medicijn nodig heeft. Ja. Maar als dokter weet ik dat het 
middel erger kan zijn dan de kwaal. Wat ik tegen politici zou willen 
zeggen: u bedrijft op grote schaal geneeskunde. Maar ten koste 
van wat?”

Door mijn werk voor de KNVB spreek ik regelmatig met werkgevers van 
grote en kleine organisaties. In die gesprekken is de coronacrisis nooit 
ver weg. Bron van toenemende zorg is het thuiswerken. Werknemers 
ervaren dat steeds meer als een opgave. Collega’s worden gemist, het 
werk is inhoudelijk veel minder leuk en er lijkt geen einde te komen aan 
de dagelijkse videovergaderingen. Pogingen om die sfeer te doorbre-
ken met digitale borrels en virtuele koffie-uurtjes zijn te prijzen, maar 
onvergelijkbaar met de dynamiek van het echte werk. Laat staan dat je 
je daardoor minder zorgen gaat maken over de toekomst van je baan 
en bovendien ligt je sociale leven ook nog eens op apegapen.
Dan is de vraag: wat maakt het bestaan nog een beetje aangenaam? 
Op het NOS-journaal eergisteren was te zien hoe dat gaat. Terwijl het 
kabinet nog steeds ‘blijf thuis’ adviseert, was het druk in de winkelstra-
ten, natuurgebieden en bij de kerstshow in het tuincentrum. Slotsom 
van een passant: “We mogen bijna niks meer. Dus dat wat wel mag, 
wordt aantrekkelijker. Een koffie to go halen, is het nieuwe uitje.”
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Maar hoe lang gaat dit nog goed?

Het gebrek aan beweging en een uitlaatklep? In het amateurvoetbal al-
leen al, zitten meer dan een miljoen mensen thuis te verpieteren. Heeft 
het kabinet daar voldoende aandacht voor?

Vooropgesteld, ik heb respect en waardering voor de handelwijze van 
de regering Rutte. Niettemin wordt het hoog tijd voor een ruimere en 
frisse blik. Laten we kijken naar wat kan, in plaats van wat niet meer 
mag. In ons geval betekent dat gewoon weer trainen. Stoppen met dat 
malle gedoe van maximaal twee volwassen spelers op een veld die 
een soort silent disco-oefening moeten doen. Voetbal is een teamsport 
en bewezen veilig voor dertig spelers in de buitenlucht die zich aan de 
basisregels houden. Tot op heden is nog geen enkel besmettingsgeval 
in het Nederlandse amateurvoetbal te herleiden naar trainingen op het 
veld.

Maar als je op voetbal zit, wil je wedstrijden spelen. Daarom heeft de 
KNVB vorige week Plan B gelanceerd. Hierin worden oplossingen 
aangedragen om te blijven voetballen in tijden van corona. Denk aan 
verschillende competitiescenario’s, maar ook gevarieerde voetbalvor-
men. Laatstgenoemde voor het geval er strengere, of lokale lockdowns 
worden afgekondigd. Plan B voorziet ook in een coronaloket, waarmee 
de KNVB verenigingen helpt bij de aanvraag van subsidies en financi-
ele compensatie. Zo willen we ervoor zorgen dat binnen afzienbare tijd 
weer wedstrijden kunnen worden gespeeld. De competitie starten we 
het liefst vanaf de tweede week januari, of snel daarna. Doen we dat 
niet, dan wordt de financiële nood voor verenigingen nog groter en on-
dergraven we de unieke Nederlandse clubcultuur.

Is dat het ons waard? Die vraag mogen we onszelf veel vaker stellen.

Zeker in Den Haag.

PS Donderdag aanstaande zit ik met onze jeugdraad bij de minister en 
vrij snel daarna met NOC*NSF.

F F F
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Column week 49 (1 december):

Als er ooit een parlementaire ondervragingscommissie wordt in-
gesteld naar het functioneren van de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) met Aleid Wolfsen als voorzitter, kom ik met plezier getuigen. 
Zelden heb ik me zo bestolen gevoeld als door deze ‘onafhanke-
lijke’ organisatie. Onnodig en bot is VoetbalTV door hen in het fail-
lissement gestort.

In de afgelopen tijd heb ik er meerdere malen over geschreven. De vi-
deostreamingdienst, die in 2018 door Talpa Network en de KNVB veel-
belovend was gestart, kreeg eind vorig jaar van de AP te horen dat zij 
in strijd zou handelen met de wet. Afgelopen zomer legde de AP Voet-
balTV een boete op van 575.000 euro.
Dat de rechter daar anders over denkt, werd vorige week duidelijk. 
Volgens de rechtbank heeft de AP de privacywetgeving waarop ze 
toezicht moet houden zelf verkeerd geïnterpreteerd door te stellen dat 
VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang heeft bij het opnemen en uit-
zenden van amateurwedstrijden. De conclusie van de Rechtbank was 
overigens niet onverwacht; de beste Nederlandse privacy experts ver-
baasden zich al meer dan een jaar openlijk over de, ook in hun ogen 
onjuiste, interpretatie van de AP. Hierdoor hoeft VoetbalTV de boete 
niet te betalen.
Saillant detail. Voordat de AP de boete oplegde deed het al bijna twee 
jaar onderzoek naar een mogelijke fout. Ondertussen werd VoetbalTV 
gegijzeld en droogden de inkomsten op. Zodoende moest in september 
van dit jaar het faillissement worden aangevraagd en zitten de werkne-
mers thuis. Ook is het amateurvoetbal een prachtige tool armer, waar-
mee spelers onder meer makkelijk filmpjes van zichzelf konden delen 
en grootouders altijd in staat waren de verrichtingen van hun kleinkin-
deren te volgen (geen overbodige luxe in deze tijd).
Daarmee is de uitspraak van de rechter niet meer dan een pyrrusover-
winning voor de honderden clubs die in VoetbalTV hebben geïnves-
teerd. Om die reden verkennen we een mogelijke doorstart en onder-
zoeken we een schadeclaim tegen de AP.
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Toch willen we ons nu voornamelijk richten op het herstel van het ama-
teurvoetbal in coronatijd. Hiertoe hebben we enkele weken geleden 
Plan B gepresenteerd bij de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JV). Dat plan is goed ont-
vangen. We worden geprezen om onze houding, waarin we niet over-
schreeuwen noch overvragen. Domper is echter, dat je er vervolgens 
niets meer van hoort. Ambtenaren spelen verstoppertje, ministers zijn 
overal en nergens.

Intussen groeit de onvrede. Er gaat geen dag voorbij of mijn mailbox 
stroomt vol met vragen waarom de overheid het toelaat dat er duizen-
den mensen door IKEA slenteren, het dringen is voor de kerstshows 
van de tuincentra en het zwart zag van de mensen in winkelsteden op 
Black Friday. Terwijl een voetbaltraining met dertig spelers is verboden. 
In het amateurvoetbal worden we gehouden aan de maatregel, die is 
ingesteld om samenscholing van jongeren tegen te gaan. Namelijk; de 
regel dat er buitenshuis geen grotere groep mag worden gevormd dan 
vier personen van verschillende huishoudens. Ook al wordt er op an-
derhalve meter gespeeld in de frisse buitenlucht en is er nog nooit een 
besmettingsgeval geconstateerd op een training. 

Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF, maakte voor het weekend 
onderzoeksresultaten bekend van een studie naar de sporen die de 
coronacrisis nalaat in de sport. Hieruit komt naar voren dat 34 procent 
van de Nederlanders minder is gaan sporten tijdens de pandemie. Ver-
der blijkt dat een grote groep een sportclub nodig heeft om in beweging 
te komen.

Ik vraag me af, of er voldoende aandacht is voor deze gevaarlijke ont-
wikkeling en welke gevolgen het heeft voor de volksgezondheid, als je 
onvoldoende beweegt. Alleen al in het amateurvoetbal zitten nu circa 
zeshonderdduizend mensen thuis.

Het kan daarom niet anders dan dat het kabinet zo snel mogelijk besluit 
om het trainingsveld gewoon open te gooien. Ik zeg half december. Met 
positieve energie het nieuw jaar in.

Daar is iedereen aan toe.

H H H
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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 weer lekker vanuit thuis aan de redactievergadering zitten
- ieder op zijn eigen moment en plaats de bijdrages aanlevert
- dit de gezelligheid niet ten goede komt
- het coronatijdperk helaas nog steeds niet achter ons ligt
- dit wel strookt met de gezelligheid
- gezelligheid namelijk geen tijd kent
- we bijna van onze redacteur Pascal Janssen afscheid moesten 

nemen
- hij namelijk een nieuwe functie gevonden leek te hebben
- het afscheidsfeest al bijna door ons in de lege kantine georganiseerd 

werd
- de Alkmaarders hem zo plots als hoofdtrainer aanstelden
- die van ons gelukkig een dubbel esser is
- dit niet verward moet worden met een SS-er
- we nog van A tot Z kunnen doorgaan hierover
- we er echter hierbij een Slot aan breien
- zijn gage als redacteur uiteindelijk toch riant genoeg blijkt
- het thuiswerkscenario echter wel van directe invloed is op die  

vergoeding
- we het nu hebben over het worst-kaas scenario
- dit alleen bij echte insiders bekend is
- er op het redactieadres nogal wat genoten wordt
- het thuis dan weer niet zo laat wordt tijdens de  

redactiewerkzaamheden
- Frenky nu vaak alleen de Sjaak is
- de Sint Pas niet langs kon komen
- hij zijn door alle regelgeving niet alle normale bezoekjes kon 

afleggen
- het bezoek aan onze kantine het moest afleggen tegen de  

coronaregels
- we toch nog wat van de Goedheiligman mochten vernemen
- de kids gelukkig toch ook nog goed bedeeld werden
- de redactie u allen fijne feestdagen wenst
- we hopen dat we elkaar in het nieuwe jaar weer mogen ontmoeten

H H H








