
CLUBBLADCLUBBLAD
s.v. Tivoli

Tivoli_Omslag Clubblad A5:Tivoli_Omslag Clubblad  26-10-11  08:16  Pagina 1





1

REDACTIONEEL

Terwijl de wereld 
nog steeds op zijn 
kop staat en we 
allemaal verplicht 
op onszelf zijn aan-
gewezen, komt er 
ineens een nieuwe 
variant om de hoek 
kijken. Of het nu de 
Afrikaanse, de Brit-

se of een andere variant is, Corona 
blijft toch heersen. Alle signalen lijken 
op verbeteringen te duiden en toch, 
door die nieuwe varianten, zijn we 
nog meer de dupe. Haast onverklaar-
baar en zeker zwaar frustrerend. Voor 
ons als club betekent dit nog langer 
verstoken van voetbal(inkomsten), de 
kantine blijft dicht en de leden blijven 
thuis. Toch gloort er hoop aan de 
horizon, want zoals Rutte zegt… 
“We komen hieruit!”
Op voetbalgebied is er weinig nieuws 
te melden, behalve dan wellicht de 
contractverlenging van onze hoofd-
trainer, Joeri Berende, en de komst 
van een nieuw talent vanuit Slowa-
kije. Over beiden nieuwsfeiten kunt 
u meer lezen in dit blad. Gezien de 
aangescherpte maatregelen en de 
verlengde lockdown zit het er dik in 
dat we ons jubileumfeest niet op 16 
maart kunnen vieren met z’n allen. 
Wellicht kunnen we onze oranjezwar-
ten harten vanuit thuis toch enigszins 
digitaal met elkaar verbinden en laten 
we sowieso met elkaar afspreken om 
het jubileum later alsnog te vieren.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

SV Tivoli verlengt met Joeri Berende
Debuterend hoofdtrainer Joeri Berende heeft zijn aflopende contract 
met één seizoen verlengd. Beide partijen zijn tevreden over het eerste 
half jaar en kijken dan ook vol verwachting uit naar een langere samen-
werking. Het bestuur wenst Joeri vanzelfsprekend veel succes!

Corona-nieuws
Zoals jullie weten, blijven de Corona-besmettingen nog steeds sterk 
oplopen in ons land en als gevolg hiervan heeft het kabinet zich ge-
noodzaakt gevoeld om de maatregelen weer 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 voor-
lopig 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 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 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.

Namens het bestuur, Marc van Hout, secretaris
H H H
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KERSTGROET SV TIVOLI

Op 24 december ontvingen we via de mail en Whatsapp van Ayla en 
Semra Arici bijgaande KERSTGROET, die zij ons en alle Tivolianen 
namens het bestuur toezonden.

H H H

LEDENMUTATIES

Bedankt
Geen

Nieuw 
Patrik Sopota selectie

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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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

 1 Adrian Mozgalik  senioren 
 2 Bart Jansen  senioren
 3 Nasrat Qoerayshie  senioren
 5 Donny Wartenbergh  jeugd
 6 Levi de Rijk  jeugd
 8 Patrick Looymans  senioren
  Leon Kluitmans  senioren
 9 Baktazh Bakhshi  senioren
 11 Willem Scheenjes  websitebeheerder
 13 Tim Lodewijks  senioren
  Antoni de Vries  teambegeleider jeugd
 14 Terry Tromp  verenigingslid
  Romano Wartenbergh  jeugd
  Sjors Verstappen  senioren
 16 Aryan Malyar  jeugd
 17 Soufyan El Horri  senioren
 20 Ahmed Yasseen  jeugd
 21 Jaffa Dinmohamed  veteranen
  Matheus Menezes Bentes  senioren
 23 Jasey Tielen  senioren
 25 Ronald de Goey  verenigingslid
  Finny Hartogs  senioren
 26 Rob Lemmens  reservelid algemeen
  Bobodie Diallo  jeugd
 27 Elias Neumann  reservelid algemeen
  Tom Hilliar  begeleiding senioren

H H H



6

CONTRACTVERLENGING JOERI BERENDE

Op 6 januari heeft ons bestuur in nauw overleg besloten het lopende 
contract met hoofdtrainer Joeri Berende met een jaar te verlengen. 
Natuurlijk zijn ook wij daar verheugd over en onderstaand vinden jullie 
het persbericht, zoals dat door onze secretaris Marc van Hout is uitge-
stuurd.

In een jaargang waarin het verdere verloop van het seizoen nog ondui-
delijk is, heeft SV Tivoli besloten om het aflopende contract met haar 
hoofdtrainer Joeri Berende met één seizoen te verlengen.

In deze vreemde tijd hecht het bestuur vanzelfsprekend veel waarde 
aan de vastigheid en continuïteit van de club, daarom wilden zij graag 
duidelijkheid scheppen voor het aankomende seizoen. De intenties van 
beide kanten waren duidelijk, dus werden zij het snel eens over de 
verlenging.

“Joeri gaf aan dat hij blij is en bij Tivoli op zijn plek zit. Dat, in combina-
tie met de hechte groep die in korte tijd gesmeed is, zijn bevlogenheid, 
ambities en capaciteiten maken hem ook voor het komend seizoen de 
ideale kandidaat voor ons. We zijn dan ook enthousiast dat Joeri ook 
komend seizoen aan onze club verbonden blijft en kijken uit naar de 
verdere samenwerking.”

H H H
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PRIMEUR!? 
(van onze correspondent/webryder Marc van Hout)

Op FaceBook en onze website vonden we het 
volgende item van Marc van Hout. Wellicht is dit een 
“primeur” voor onze vereniging!? 

Natuurlijk is Patrik niet ons eerste lid uit het voorma-
lige Oostblok, maar het kon wel eens goed zo zijn, dat 
hij de allereerste Slowaak is bij onze vereniging?!

Slowaakse versterking voor SV Tivoli

SV Tivoli heeft zich per direct versterkt met de Slowaak Patrik Sopata. 
De 25-jarige aanvaller is sinds november woonachtig in Nederland en 
komt over van AFK Topol’any (4e niveau van Slowakije). Patrik brengt 
de nodige ervaring in de hogere regionen van het Slowaakse voetbal 
met zich mee en moet de ploeg van Joeri Berende van aanvallende im-
pulsen voorzien. Patrik: “Ik ben blij dat ik met Tivoli een mooie club heb 
gevonden om weer te kunnen voetballen, zodra het gedoe met Corona 
achter de rug is uiteraard, en ik kijk er naar uit om mijn teamgenoten te 
ontmoeten. Men mag de nodige goals en assists van mij verwachten in 
de resterende wedstrijden en ik weet zeker dat we nog mooie dingen 
zullen laten zien!”

In het eerstvolgende clubblad zal een 
nadere kennismaking met de nieuwe 
aanwinst te vinden zijn.

Verderop in dit clubblad vinden jullie 
een interview met Patrik.

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 ie-
dere 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 
Tot aan de Kerstvakantie wordt er iedere zaterdag door Andoni en Dion 
techniektraining gegeven voor de groepen JO9 –JO10 en JO12–JO13.
De opkomst blijft groot en de spelers vinden het nog steeds erg leuk en 
leerzaam, dit merk je ook tijdens de reguliere trainingen, het niveau is 
gestegen.
Een normale conditietraining wordt nooit leuk gevonden, maar met de 
bal tijdens verschillende afwerkvormen helemaal kapot te gaan, dat vin-
den 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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Mixtoernooi afsluiting jaar 2020
Op zaterdag 19 december hebben we voor de jeugd een mix-toernooi 
georganiseerd als afsluiting van het jaar. De teams JO9 en JO10 en de 
teams JO11-JO12 en JO13 werden weer onderling gemixt.
Er waren bij de kleintjes 4 teams van 4, die een halve competitie speel-
den op kleine goals. Omdat de animo van de andere groep zo groot 
was, ruim 40 aanmeldingen, is gekozen voor spelen op ½ veld. Er werd 
een halve competitie gespeeld met 5 teams 8 tegen 8 met pupillen 
goals. Iedereen was erg fanatiek, eindelijk weer echte wedstrijden, het 
spatte er vanaf.  Door lastminute afmeldingen moest er nog geschoven 
worden in de teamindeling, hierdoor werden de onderlinge verschillen 
wat groter.

Afsluitend mocht iedereen een penalty nemen iedereen wilde dat An-
doni ging keepen, dat deed hij erg verdienstelijk. Diegene die scoorden 
mochten nog eens, waarbij de afstand met 2 meter werd vergroot, het 
laatste doelpunt werd vanaf 11 meter gescoord.

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

Als blijkt dat de competitie nog verder doorgeschoven wordt, zullen we 
dit nog een keer organiseren. Uiteindelijk wordt hiervoor getraind, lek-
ker wedstrijden spelen.

H H H
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INTERVIEW MET PATRIK SOPATA 
(door onze correspondent/webryder Marc van Hout)

Eerder in dit clubblad hebben jullie kunnen lezen over “de Slowaakse 
versterking voor SV Tivoli”. En Marc zou Marc niet zijn, als hij daar-
aan niet meteen een interview met onze nieuwe aanwinst zou koppe-
len. Onderstaand zien jullie het resultaat.

Wie is…? Patrik Sopata (Tivoli 1)

Zaterdag 16 januari: een nieuwe speler meldt zich bij 
De Heihoef voor een eerste kennismaking met Tivoli 
en haar accommodatie, Patrik Sopata is zijn naam. 
Geboren in Trebišov, Slowakije, een kleine 1.500 
kilometer verwijderd van De Heihoef maar sinds no-
vember wonend op de Leenderweg. In zijn figuurlijke 
rugzak de nodige ervaring in de hogere regionen van 
het Slowaakse voetbal (lees: het 3e niveau), dus de 

verwachtingen zijn direct hooggespannen. Helaas duurt het vanwege 
de Corona-perikelen nog wel even voordat wij hem in actie kunnen zien 
en dus kunnen beoordelen, maar daardoor hebben we wel tijd voor een 
kennismaking.

Via een Facebook-bericht heb jij afgelopen maandag voor het 
eerst contact opgenomen met Tivoli, vanwaar die keuze?
Patrick: “Afgelopen november ben ik verhuisd vanuit Slowakije naar 
Nederland en woon sindsdien op de Leenderweg. Ik heb uiteraard ge-
zocht naar clubs in de buurt en had ook Eindhoven/av op mijn lijstje, 
maar Tivoli heb ik als eerste aangeschreven. Jullie hebben direct gere-
ageerd en snel gehandeld, vandaar de keuze. In de eerste plaats gaat 
het mij natuurlijk om het voetbal, met de bal bezig zijn en weer wedstrij-
den winnen. Daarnaast is het een mooie bijkomstigheid dat ik nieuwe 
mensen hier in de buurt leer kennen, want ik ben in mijn eentje naar 
Nederland verhuisd.”

Vertel ons eens in een paar woorden: wie is Patrik Sopata?
P: “Ik ben geboren in Trebišov, een dorp in Oost-Slowakije. Op latere 
leeftijd ben ik verhuisd naar Bratislava. In 2017 heb ik al tijdelijk in Ne-
derland gewoond, in Waalwijk, en daarna ook nog op Cyprus. De 
Nederlandse mentaliteit, denkwijze en de manier waarop alles hier ge
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regeld is, heeft me toentertijd erg aangesproken, sindsdien wist ik dat ik 
hier terug wilde keren. Toen ik vanwege het Corona-virus in Slowakije 
mijn baan ben verloren, was dat het goede moment om nogmaals deze 
stap te zetten en zodoende ben ik weer hier. 
Verder heb ik nog een broertje van 22, hij woont nog in Bratislava maar 
voetbalt in Oostenrijk. Mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder 
woont inmiddels in Duitsland, op zo’n 300 kilometer van Eindhoven. Er 
is nog niemand van hen in Nederland op bezoek kunnen komen van-
wege de geldende reisbeperkingen, Kerstmis heb ik dus ook alleen in 
Nederland gevierd.”

Hoe is je voetbalcarrière tot nu toe verlopen?
P: “Op mijn 7e ben ik voor het eerst in clubverband gaan voetballen bij 
FK Slavoj Sečovice, een club dichtbij huis zoals ieder kind. Vervolgens 
ben ik op mijn 13e naar een club op hoger niveau gegaan, een stuk 
verder van huis. Hier heb ik op het hoogste nationale jeugdniveau ge-
voetbald met wedstrijden in heel Slowakije. Dit bleek te moeilijk te com-
bineren met school, dus na een jaar heb ik besloten terug te keren naar 
mijn oude club. Daar mocht ik op mijn 15e mijn debuut maken in een 
vriendschappelijke wedstrijd van het eerste. Op mijn 16e heb ik vervol-
gens gedebuteerd in een officiële wedstrijd, op het 4e niveau. 

Wat is je favoriete positie en wat kunnen de lezers van jou ver-
wachten?
P: “Het liefst ben ik spits of vleugelaanvaller, afhankelijk van het ge-
speelde systeem. Een vrije rol tussen die posities is natuurlijk ook mo-
gelijk. In deze rol worden er natuurlijk goals en assists van mij verwacht 
en daar kom ik natuurlijk ook voor! Van nature ben ik rechtsbenig, maar 
inmiddels is links ook goed genoeg ontwikkeld om daarmee uit de voe-
ten te kunnen. Ik ben slechts 1.75 m en als spits is dat natuurlijk aan 
de kleine kant, daarom is mijn sprongkracht ondertussen ook goed ont-
wikkeld. Zoals alle spitsen heb ik, denk ik, een neusje om op het juiste 
moment op de goede plek te verschijnen. Het enige nadeeltje is dat ik 
af en toe wat lui ben in het meeverdedigen haha!”

Hoe bevalt het leven nu in Nederland? Voldoet het nog steeds aan 
het beeld uit 2017?
P: “Midden in de tweede Corona-golf ben ik hierheen verhuisd, zoals 
gezegd alleen. Onderweg naar Eindhoven heb ik mijn huisgenoten 
leren kennen en daarmee woon ik nu samen. Het leven is nu met alle 



12

maatregelen natuurlijk compleet anders, maar mijn werk als order-pic-
ker gaat gelukkig nog wel gewoon door op locatie. Verder is het leven 
hier wel redelijk vergelijkbaar met het leven in Bratislava, denk ik. Hoe-
wel het leven dus op zijn kop staat, heb ik tot nu toe nog geen moment 
spijt van mijn keuze.” 

Wat vind je van het Nederlandse voetbal en heb je al wat verwach-
tingen?
P: “Natuurlijk ken ik het Nederlands elftal en de clubs van hier: Ajax, 
PSV, Feyenoord, RKC  Waalwijk en Willem II. Ik ben inmiddels al bij 
het PSV-stadion geweest en hoop dat ik snel een rondleiding kan doen 
en een wedstrijd kan bekijken. In mijn eerste periode ben ik ook in het 
stadion van RKC geweest. De grote clubs ken ik natuurlijk ook uit de 
Champions League en de Europa League. In vergelijking met Slowakije 
is de spelopvatting een stuk aanvallender, daarnaast denk ik dat het 
tempo hier ook iets hoger ligt.
Verwachtingen hebben is natuurlijk lastig. Ik heb nog niets van het 
amateurvoetbal kunnen zien en ook nog niet met de jongens kunnen 
trainen, dus ik heb geen heel goed beeld van wat ik kan verwachten. In 
het verleden heb ik eerder met verschillende nationaliteiten in een team 
gespeeld, dus ondanks dat ik de taal nog niet begrijp, verwacht ik wei-
nig problemen op dat vlak. Op het moment dat je op het veld staat denk 
je alleen nog maar aan de bal en aan het winnen van de wedstrijden, 
ongeacht welke taal je spreekt of waar je vandaan komt.”

Tot slot, wil je verder nog wat kwijt aan de Tivolianen?
P: “Ik kan niet wachten om mijn teamgenoten en de staf te ontmoe-
ten en eindelijk weer te mogen voetballen! Zoals gezegd ben ik een 
aanvaller, die worden gehaald voor goals en assists en dat mogen de 
lezers zeker van mij verwachten. Tot nu toe spreekt de club en de men-
sen mij erg aan, dus ik ben blij hier onderdeel van te worden. From this 
moment I have an Orange-Black heart!”

De webryder,
Marc van Hout

H H H







13

GEDICHTEN 
(van onze huisdichter)

Hoop zal leiden

Zelfs in de donkerste tijden,
als problemen zeer aanwezig zijn,

kan een klein licht ertoe leiden,
en is hoop een opstandig refrein.

Laat je doelen niet varen,
want hoop laat zich niet temmen.

Met zielen te verklaren,
zwartkijkers wit te stemmen.

Pasje 24-12-2020

When hope rises
 

In darkest of times
when troubles are evident,

a little light shines
whilst hope is revenant.

 
Never give up your goals!

‘Cause hope rises untamed.
With the power of souls,

pessimism should be ashamed...

Pasje 17-12-2020

H H H
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JUUL VAN HOUT “GERIDDERD”

Ons zeer gewaardeerd lid van verdienste Juul van Hout kreeg, toen hij 
op 16 december met pensioen ging en afscheid nam van vervoerbedrijf 
Hermes, van de burgemeester van Helmond Elly Blanksma te horen, 
dat hij tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd zou gaan 
worden. Natuurlijk feliciteren wij Juul met deze 
prachtige onderscheiding en onderstaand plaatsen 
wij het gerelateerde artikel, zoals dat op ed.nl op 
16 december gepubliceerd werd. Tevens plaatsen 
wij hier een scan van het artikel, zoals dat op 17 
december in het papieren ED stond.

HERMES-DIRECTEUR JUUL VAN HOUT UIT HELMOND WORDT 
‘RIDDER’

HELMOND - Helmonder Juul van Hout wordt benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens zijn afscheid als algemeen 
directeur van vervoersbedrijf Hermes werd hij woensdagmiddag 
van afstand op de hoogte gebracht door burgemeester Blanksma.

Rob de Bruyn 16-12-20, 16:45 Laatste update: 17:01 Bron: ED
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Van Hout (66) heeft een lange staat van dienst in het openbaar vervoer, 
en wel met maatschappelijke impact. Zo zette hij duurzaamheid op de 
agenda van ov-bedrijven. Bussen werden schoner en stiller. En onder 
Van Hout kreeg Zuidoost-Brabant elektrische bussen, een prestatie die 
tot ver buiten de regio de aandacht trok.

Verder was Van Hout in de ov-sector decennialang nauw betrokken bij 
het overleg tussen werkgevers en werknemers. Hij gaf mede vorm aan 
talloze CAO’s en liet blijken niet alleen oog te hebben voor werkgevers-
belangen.

Hobby: voetbal
In zijn vrije tijd is Van Hout al sinds 1962 verbonden aan voetbalvereni-
ging SV Tivoli in Eindhoven. Hij was daar onder meer juniorenleider, 
jeugdvoorzitter, kantinebeheerder en selectietrainer en hij is nog altijd 
lid van de Commissie van Beroep. Eind 2019 trad Van Hout toe tot de 
Raad van Commissarissen van FC Eindhoven.

F F F

Wij besluiten dit item met het weergeven van Juul’s Tivoli-CV en een 
selectie van foto’s uit ons archief.

JUUL VAN HOUT EN SV TIVOLI 
(van onze redacteur Jack Engelen)

Juul werd in 1962 op 7-jarige leeftijd lid van SV Tivoli en doorliep de 
pupillen- en juniorenafdeling in meestal de hogere elftallen per cate-
gorie met als hoogtepunt de promotie van de A1 naar de hoofdklasse 
junioren (toentertijd de allerhoogste jeugdklasse) in 1973.
Daarna kwam hij bij de 
senioren in het 1e terecht 
met wisselende succes-
sen. Hoogtepunten zijn 
de kampioenschappen 
met het 1e in 1978-1979 
en 1979-1980 en de hul-
digingen voor 250 resp. 
300 wedstrijden Tivoli 1 in 
1984 en in 1986.




16

Daarnaast is Juul op velerlei gebied actief geweest in kaderlidfuncties 
en nevenactiviteiten. Zo was hij vanaf 1975 jaren juniorenleider (hoog-

tepunten kampioen met de A1 in 1979; win-
naar Kringbeker en Bisschopsbeker met de 
A1 in 1980) en tussen 1978 en 1981 was hij 
ook nog voorzitter van de juniorenafdeling. 
Hij was daar in die tijd ook een van de drijf-
veren achter de vele nevenactiviteiten, zoals 
b.v. kerstbomen kappen en verkopen, orga-

niseren van kerstzaaltoernooien, oud papier ophalen, etc.
Tevens is hij in 2 verschillende periodes tussen 1975 en 
1985 8 jaar redactielid van het clubblad geweest en in het 
seizoen 1980-1981 was hij lid van de jubileumcommissie 
50-jarig bestaan en medeverantwoordelijk voor het fantas-
tische jubileumboek. Vanaf 1983 is hij ook nog 2 seizoenen 
kantinebeheerder geweest (introductie “bierkaart”).
In 1985 is Juul ook nog de medeorganisator van de allereerste “Slot-
dag”, die zou uitgroeien tot een jaarlijks hoogtepunt voor de club.
Tussen 1987 en 1990 is hij een paar seizoenen selectietrainer Tivoli 1 
geweest met (na het behalen van een periodetitel) promotie naar de 4e 
klasse KNVB in 1989 als hoogtepunt.

Vanaf 1992 was hij ook nog zo’n 4 seizoenen speler van het “vrienden-
team”, die samen lager waren gaan spelen en in de tegenwoordige tijd 
als veteranenteam door het leven gaat. Toen hij in 1996 definitief zijn 
voetbalschoenen aan de wilgen hing, werd voor deze bijzondere Tivoli-
aan een speciale afscheidswedstrijd georganiseerd. Op de ledenverga-
dering van 20 juni 1996 wordt Juul van Hout gehuldigd met de titel: “Lid 
van Verdienste”.
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Juul verdwijnt daarna naar de achtergrond. Hij komt nog in beeld, als 
hij in 2006 bij het jubileumfeest 75-jarig bestaan namens zijn helaas 
veel te vroeg overleden vriend Tinus van Driel de prijs voor de winnaar 
van de verkiezing “Tivoliaan van de Eeuw” in ontvangst neemt.
Als er in 2007 bij de vereniging een commissie van beroep wordt inge-
steld, maakt Juul daar ook deel van uit en in die commissie zit hij nu 
nog steeds. In voorkomende gevallen kan het bestuur nog steeds bij 
hem terecht voor advies.

Onderstaand nog een selectie van de overige foto’s uit ons archief:

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

Laten we er maar niet al te veel woorden aan 
besteden, maar dat ellendige spook is er nog steeds. 
Zo is 2020 een jaar geworden, dat we allemaal het 
liefst willen vergeten en de vraag blijft of we er in 
2021 vanaf komen. Zeker is al wel, dat het nog wel 
enige tijd zal duren, voordat we verbeteringen zullen 
zien. We troosten ons met de gedachte, dat het niet 
veel slechter kan dan vorig jaar en gaan ervan uit dat 
2021 het jaar van de ommekeer wordt. Tot dan 

zullen we het hier nog steeds mee moeten doen en laten we nog 
steeds samen proberen om Corona eronder te krijgen door ons ten 
minste 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 11 en 12 december zagen we deze 2 berichten op Teletekst:

F F F
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Op pagina 105 en 106 van Teletekst lazen we op 13 december de 
volgende 2 items:

F F F

Van een artikel in het ED van 14 december scanden wij de kop en de 
intro. Van het gerelateerde artikel op ed.nl (ED pagina 4 en 5) laten we 
hier een “screenshot” zien.  

Het complete artikel op ed.nl: 
https://www.ed.nl/politiek/het-ventiel-moet- 
dicht-en-mag-met-kerst-weer-een- 
klein-beetje-open~a75cf4431/ 

F F F
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Op 14 december lazen we in het ED en op ed.nl het volgende artikel: 

Het complete artikel vind je via 
deze link:
https://www.ed.nl/buitenland/wuhan-
bruist-weer-maar-draagt-coronastigma-
met-zich-mee~a73e1eae/ 

F F F

Eveneens op 14 december zagen we de volgende items op Teletekst:

F F F

Van de voorpagina van het ED van 15 december maakten we enkele 
scans, waarvan op de volgende pagina het resultaat:
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Het complete artikel op ed.nl:
https://www.ed.nl/home/drukte-in-winkels-beste-bewijs-voor-noodzaak-harde-
lockdown~a962f057/ 

F F F
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Op Teletekst vonden we op 15 december deze 4 berichten:

F F F
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Ook op 15 december vonden we in het ED (pagina 4 en 5) en op ed.nl 
een artikel, waarvan we een gedeeltelijke scan en een screenshot van 
dat artikel op ed.nl laten zien:

Het complete artikel op ed.nl via deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/toch-die-harde- 
lockdown-waar-ging-het-mis-scholen-blijken- 
steeds-vaker-de-besmettingsbron~a25a585b/ 

F F F
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In het ED (pagina 4 en 5) en op ed.nl lazen we eveneens op 
15 december het volgende artikel, waarvan we jullie hier het 
e.e.a. laten zien:

ONLINE ZAL LANG DUREN, DUS SNEL LAATSTE INKOPEN 
DOEN VOOR DE WINKELS SLUITEN: ‘MENSEN GAAN NAAR 
HUIS MET ACHT ZAKKEN KATTENBAKVULLING’

EINDHOVEN - Een lockdown tot 19 januari, 
niet iedereen zag het even goed aankomen. 
Daarom was er toch nog een kleine run op de 
laatste winkeluurtjes om kerstcadeaus te ko-
pen voordat de winkels een maand sluiten. 
Kas van Vliet 14-12-20, 20:34

Het complete artikel:
https://www.ed.nl/eindhoven/online-zal-lang-duren-dus-snel-laatste- 
inkopen-doen-voor-de-winkels-sluiten-mensen-gaan-naar-huis-met- 
acht-zakken-kattenbakvulling~a3efbbda/

F F F
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Deze 2 scans maakten we van de voorpagina van het ED van 
16 december:

F F F

Ook lazen we op diezelfde voorpagina en op ed.nl een artikel, waarvan 
we jullie hier e.e.a. laten zien:

Het complete artikel via deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/zorgbaas-
straks-meer-coronapatienten-in- 
ziekenhuis-dan-tijdens-laatste-
piek~a14d08bd/ 

F F F
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Ook op 16 december scanden we een artikeltje in het ED op pagina 
6 (links) en op Teletekst pagina 113 zagen we onderstaand bericht 
(rechts): 

F F F
Op 17 en 18 december lazen we deze berichten op Teletekst:

F F F
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Op 19 december vonden we in het ED en op ed.nl het volgende artikel:

ONGELOOF OVER VACCINATIECAMPAGNE: ‘JE HAD DIT 
ALLEMAAL AL KUNNEN VOORZIEN’

Het vaccindebat donderdagavond 
in de Tweede Kamer heeft de zor-
gen over een succesvol verloop 
van de vaccinatiecampagne niet 
weggenomen. ,,Ik weet één ding: 
uiteindelijk is de minister verant-
woordelijk.”

Raymond Boere, Chris van Mersbergen 
& Cyril Rosman 18-12-20, 18:45

Terwijl het ene na het andere land aankondigt dit jaar nog te beginnen 
met vaccineren, staat die datum in Nederland nu op vrijdag 8 januari. 
Eerder is de GGD er niet klaar voor, herhaalde minister Hugo de Jonge 
van Volksgezondheid donderdag, tot frustratie van de Kamer. De re-
den: de ict-systemen zijn nog niet op orde.

Het leidt ook buiten Den Haag tot ongeloof. Hoe is het toch mogelijk 
dat iets dat er al zolang aan zit te komen, nog niet tot in de puntjes is 
voorbereid? ,,Je had dit allemaal al kunnen voorzien”, zegt Herman van 
der Weide. Hij was in 2009 programmamanager van de vaccinatiecam-
pagne tegen Mexicaanse griep. ,,Dat was net zo’n ingewikkelde cam-
pagne”, blikt hij terug. ,,Ook toen moest iedereen twee prikken hebben. 
Maar we hadden alles al klaar voor de eerste vaccins er waren.”

Zeven verschillende, allemaal anders
Wat de coronavaccins overigens wél een tikje ingewikkelder maakt, is 
dat er inmiddels al zeven verschillende besteld zijn, en dat die allemaal 
anders zijn. Zo moet het vaccin van AstraZeneca dat lang als eerste 
goedkeuring leek te gaan krijgen, in de koelkast bewaard worden. Maar 
nu blijkt Pfizer de eerste te zijn, een vaccin dat op min 70 graden opge-
slagen moet worden. Dat heeft invloed op de hele operatie. Bovendien, 
klinkt het bij het ministerie, andere landen kunnen dan wel eerder be-
ginnen, het zal daarbij gaan om minimale, symbolische hoeveelheden, 
die uiteindelijk weinig verschil gaan maken.
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,,En toch, je wist al lang dat die vaccins verschilden”, werpt Van der 
Weide tegen. ,,Dus die scenario’s kun je voorbereiden. En een ict-sy-
steem: dat had gewoon klaar moeten zijn. Hoeveel signalen zijn er niet 
geweest dat het vaccin er misschien toch in december al zou zijn?”

‘Als een trein’
Terugblikkend op de campagne rond de Mexicaanse griep in 2009 ziet 
Van der Weide grote verschillen. ,,Die ging als een trein. Ab Klink, toen 
minister van Volksgezondheid, pakte heel duidelijk de regie, daar was 
het RIVM destijds niet blij mee. Ik leidde een stuurgroep met 35 men-
sen, met daarin iedereen die belangrijk was in de campagne. Het was 
een eenheid.”
De Jonge nam de teugels veel minder nadrukkelijk in handen. In een 
interview met NRC, eind november, zei hij dat de landelijke aansturing 
‘via het RIVM’ gaat. ,,Het RIVM maakt nu de afspraken, met bijvoor-
beeld de GGD. Dus ja, er is centrale regie, maar ook decentrale 
uitvoering.”

Het afhuren van sporthallen was volgens de minister nog ‘niet nodig’, 
omdat eerst bewoners van verzorgingshuizen en instellingen voor ver-
standelijk beperkten een vaccin zouden krijgen. Die volgorde is omge-
gooid: de eerste ladingen Pfizer-vaccin gaan naar het personeel van de 
tehuizen en instellingen, op centrale locaties.
Of de GGD, het RIVM of de huisartsen nu de uitvoering doen, dat is 
maar praktische invulling, zegt Van der Weide. ,,Ik weet één ding: uit-
eindelijk is de minister verantwoordelijk voor het slagen van de 
vaccinatiecampagne.”

Vertrouwen boven snelheid?
Niet iedereen is zo uitgesproken kritisch als Van der Weide. Rob Beuse 
was in 2002 directeur van de landelijke GGD-koepel en kreeg dat jaar 
de opdracht binnen drie maanden 3,5 miljoen kinderen te vaccineren 
tegen meningokokken C. 

Beuse vindt de snelheid van het vaccineren minder belangrijk dan het 
vertrouwen in een vaccin. ,En ook de ict moet echt eerst op orde zijn. 
Je wilt precies weten welk spul op welk moment waar is en wie welk 
vaccin heeft gehad. Die gegevens hebben huisartsen nog decennia-
lang nodig. Het is sowieso een campagne die maanden duurt, dus die 
paar dagen wachten met prikken maken niet zoveel verschil.”
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Leger
De toenmalig GGD-directeur betrok ook het leger bij de operatie. ,,Die 
hebben zulke mooie spullen. Ze hebben vooral geholpen bij de logis-
tiek en het opzetten van priklocaties. Van simpelweg het vervoeren van 
bankjes tot het opzetten van een hele priklocatie op vliegbasis Volkel. 
Dus ik zou deze keer ook zeker het leger er weer bij halen.”
Waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Tot nu toe speelt het leger een mi-
nimale rol bij deze gigantische operatie. Slechts twee militaire planners 
ondersteunen het RIVM bij het opzetten van het vaccinatieprogramma.
Andere landen zoals Amerika en Groot-Brittannië maken al veel meer 
gebruik van hun krijgsmacht. Zij laten militairen bijvoorbeeld helpen bij 
de distributie van de verpakkingen. Ook het Nederlandse leger kan veel 
meer betekenen dan nu, laten hooggeplaatste militairen buiten dienst 
weten. ,,Hoe moeilijk is het zetten van een spuit? Dat kun je militairen 
na een korte cursus prima laten doen”, zegt een van hen die anoniem 
wil blijven.

Duizenden handjes
Defensie kan ook een grote rol spelen in de logistiek. Ze hebben vlieg-
tuigen, vrachtwagens, kunnen militairen simpele administratiewerk-
zaamheden laten doen of helpen bij 
het begeleiden van bezoekers in de 
‘prikstraten’. Het leger heeft duizen-
den handjes.
Toch wordt er nog nauwelijks een 
beroep op ze gedaan. Mogelijk 
speelt gezichtsverlies bij de GGD’s 
een rol, vermoeden sommige mi-
litairen. Ze willen graag laten zien 
dat ze het zelf kunnen. Het is wel-
licht ook makkelijker om het in eigen hand te houden. Dan hoeven ze 
niets met andere partijen af te stemmen.
Het leger staat klaar om te helpen, maar past een afwachtende hou-
ding. Er moet een beroep op ze worden gedaan, voordat ze in actie 
kunnen komen. En ergens is de legerleiding er ook niet rouwig om dat 
een verzoek uitblijft. Want de generaals we3ten: zodra zij hun vinger 
opsteken en militairen gaan leveren, heeft dat direct grote consequen-
ties voor de eigen organisatie. Oefeningen zijn dan minder mogelijk, 
waarmee de gereedstelling van de eenheden in het gedrang komt. Het 
kost maanden om dat weer in te lopen.

F F F
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Op Teletekstpagina’s 111 en 113 zagen we op 19 december 
deze berichten:

F F F

En ook op die dag scanden we het volgende van het ED op pagina 11:

F F F
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Op 20 december lazen we op Teletekst het linkse bericht en op 
21 december de 2 rechtse berichten:

F F F

Van de voorpagina van het ED van 21 december scanden wij het 
volgende:

F F F
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En we scanden van diezelfde voorpagina nog het volgende artikel:

F F F
Uit het ED van 22 december scanden we van de voorpagina de 
volgende kop en intro:

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/waakzaamheid-voor-mutatie-coronavirus-als-de- 
geluiden-kloppen-is-dat-heel-zorgelijk~ae4a99f9/ 

F F F
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Van pagina 9 van datzelfde ED maakten we enkele scans, die we hier 
tonen:

Het gerelateerde artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/gandalf-deed-het-in-vk-welke-bn-ers-haalt-overheid-
van-stal-voor-vaccinatie-campagne~a3e8bb3d/ 

F F F

Eveneens maakten wij op 22 december een screenshot van een artikel 
op ed.nl, dat we jullie op de volgende pagina (links) laten zien.
Op Teletekst lazen we een bericht, dat zie je rechts:
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F F F
Op 23 december scanden we van de voorpagina van het ED een 
“blikvanger” en een artikel, die we hier laten zien:

F F F
Op Teletekst lazen we op 23 (links) en 24 december (rechts) berichten, 
die we op de volgende pagina laten zien.
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F F F
Op 24 december scanden wij de volgende “blikvangers”, gerelateerd 
aan andere artikelen in datzelfde ED:

F F F




36

Van een gerelateerd artikel op pagina 3 en op ed.nl maakten we een 
screenshot en een foto:

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/eindhoven/vaccineren-stelt-zorg-voor-groot-dilemma-vrijwillig-
maar-een-nee-heeft-mogelijk-wel-gevolgen~a3b3732a/ 

F F F
Op Teletekst zagen we op 25, 26 en 27 december deze 6 items:

F F F
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Wij lazen op 28 december dit artikel in het ED:

Met deze link vind je het complete artikel op ed.nl:
https://www.ed.nl/binnenland/bruls-met-grapperhaus-in-gesprek-over-inzet-leger-in-
zorginstellingen~a442fcfd/ 

F F F
Op 29 december stonden de volgende berichten op Teletekst:

F F F
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Eveneens op 29 december maakten we de volgende 2 screenshots:

F F F
In het ED (pagina 2 en 3) en op ed.nl lazen we op 30 december het 
volgende artikel:

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/kabinet-wil-ouderen-veel-sneller-vaccineren-maar-ggd-
is-er-nog-niet-klaar-voor~a655a323/

F F F
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Ook op 30 december zagen we op Teletekst de volgende berichten:

F F F
Op 31 december lazen we een artikel op de voorpagina van het ED. 
Van het gerelateerde artikel op ed.nl maakten we enkele screenshots:

Het complete artikel op ed.nl via deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/van-dissel-over-de-marathon-van-dit-coronajaar-het-is-
vermoeiend-zo-nu-en-dan-heb-je-er-gewoon-genoeg-van~abc40c9c/ 

F F F
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Op Teletekst vonden we ook op 31 december de volgende berichten:

F F F
Tenslotte zagen we op 31 december in de bijlage van het ED “Het 
(eerste) jaar van de pandemie” in foto’s. Van het bijbehorende artikel 
op ed.nl laten we hier een scan en een screenshot zien:

Het complete artikel op ed.nl via deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/deze-23-foto-s-uit-2020-moet-je-gezien-hebben-
br~a8edb931/ 

F F F
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Op 1 en 2 januari zagen we op Teletekst de volgende 4 berichten:

F F F




42

Van de voorpagina van het ED van 2 januari maakten we een scan 
van een “blikvanger” en van een gerelateerd artikel verderop op pagina 
7 en op ed.nl:

Het complete artikel op ed.nl via 
deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/goede- 
voornemens-voor-2021-door-corona- 
is-de-to-do-lijst-veranderd-in-een-to-see-lijst~a570a4d1/ 

F F F
Op 3 januari lazen we op onze telefoon de volgende 2 berichten:

F F F
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Op Teletekst lazen we op 4 januari de volgende 2 berichten:

F F F
Op pagina 2 van het ED van 4 januari zagen we een artikel, waarvan 
we hier een screenshot en de blikvanger op de voorpagina laten zien:

Het complete artikel vind je via deze link:
https://www.ed.nl/eindhoven/verpleeghuisafdeling-dahlia-na-negen-weken-uit-cohort-
ik-heb-me-nooit-laten-leiden-door-angst~a484b73f/ 

F F F
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Op onze telefoon vonden we ook op 4 januari de volgende berichten:

F F F

Op 5 januari vonden we op Teletekst de volgende items:

F F F
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En we maakten ook nog screenshots van de volgende artikelen:

F F F
Op 6 januari vonden we een screenshot en 3 berichten op Teletekst:

F F F
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Van Teletekst haalden we de volgende berichten van 7 en 8 januari:

F F F
Op 8 januari haalden we deze screenshots van onze telefoon:

F F F
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En wij selecteerden de volgende items van 9 en 10 januari:

F F F
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Op 11 en 12 januari vonden we de volgende berichten op Teletekst:

F F F
De volgende screenshots maakten wij op 12 januari:

F F F

Van de voorpagina van het ED van 13 januari scanden wij
de volgende items:
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F F F

Op 15 januari lazen we de volgende berichten op Teletekst:

F F F

Op de volgende pagina laten we een screenshot en een Teletekst
bericht van 16 januari zien:
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F F F
En weer enkele Teletekstberichten en screenshots,  
nu van 17 en 19 januari:

F F F
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En van 20 januari zie je ook hier 2 Teletekstberichten en ‘n screenshot:

F F F
Tenslotte maakten wij een scan van de kop en intro van een artikel op 
de voorpagina van het ED van 22 januari:

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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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 15 december werd het volgende artikel op ave.nl geplaatst:

KNVB: ‘MEDIO JANUARI KOMT ER EEN BESLUIT OVER DE VORM 
WAARIN COMPETITIES WORDEN HERVAT.’
15 december 2020 18:15 Nieuws

De coronamaatregelen die zijn afgekondigd op maandagavond 14 
december hebben ook gevolgen voor de plannen rondom de herstart 
van de competities in het amateurvoetbal. Het scenario waar de afge-
lopen tijd aan is gewerkt en die de KNVB deze week met alle vereni-
gingen wilden delen, is door de duur van de coronamaatregelen alweer 
ingehaald door de actualiteit.

Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat 
een herstart van de competities op 16/17 januari 
er logischerwijs niet meer inzit. Daarnaast staat 
ook vast dat het niet meer haalbaar is om de 
huidige seniorencompetities in z’n geheel te her-

vatten. Van alle scenario’s die eerder zijn gecommuniceerd in ‘Plan’B’ 
liggen er voor de seniorencompetities daarom nog twee op tafel:

> De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een  
hele competitie wordt gespeeld

> Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft

Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten van het kabi-
net en de tijd die teams nodig hebben om weer te kunnen ‘optrainen’. 
De definitieve keuze voor een van deze scenario’s en de concrete 
uitwerking ervan zal daarom pas na de persconferentie van 12 januari 
bekendgemaakt kunnen worden. Dit geldt ook voor het vervolg van de 
diverse jeugdcompetities.
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Vraag
Waar gaat de voorkeur naar uit? Wij denken zelf dat het spelen van 
een halve competitie met meest logische is. Om de clubs in te delen in 
twee poules kan leiden tot onvrede, gezien de verhoudingen van clubs 
binnen een bepaalde klasse groot kan zijn.

Met het spelen van een halve competitie en de standenlijst op nul, 
moeten we vanaf begin maart 13 wedstrijden afwerken in een tijdsbe-
stek van drie maanden. Als we een dubbelprogramma aanhouden met 
Pasen en Pinksteren…. dan moet alles haalbaar zijn.

POLL
Wat is uw mening?

Hoe moet de competitie afgemaakt worden?
Maak je keuze:
44% Spelen van een halve competitie (met huidige stand van 
  gespeelde wedstrijden)
51% Spelen van een halve competitie (standenlijst op nul)
  5% Competitie verdelen in twee poules

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

F F F

Op 31 december kregen we de volgende nieuwjaarswens:

AVE WENST IEDEREEN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2021!
31 december 2020 10:58 Nieuws

Amateurvoetbaleindhoven is ondertus-
sen al weer bezig aan haar twaalfde 
seizoen. De site heeft de laatste jaren 
mooie ontwikkelingen doorgebracht. 
De samenwerking met verenigingen, 
trainers, spelers en overige belang-
hebbenden is sterk en betrouwbaar. 
Samen proberen we het regionale 

amateurvoetbal - met een groot aantal bezoekers - op een juiste 
manier aandacht te geven.
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Crisis
Het jaar 2020 is voor iedereen een dramatisch jaar. De coronacrisis 
hakt er behoorlijk in, op zowel gezond als sportief gebied. Het dagelijks 
leven ziet er sinds maart anders uit. Naast alle opgelegde beperkingen 
in de privésfeer, werd ook de competitie voor het amateurvoetbal in de 
eerste golf stilgelegd en later definitief beëindigt.  

Seizoen 2020-2021
We begonnen met veel goede moed aan de nieuwe competitie voor het 
seizoen 2020-2021. Wij als redactie hebben in de zomermaanden hard 
aan de website gewerkt, om de bezoekers gemakkelijker en sneller te 
voorzien van uitslagen en standen. De website genereerde alleen al op 
de eerste competitiedag ruim zestien procent (!) meer bezoekers dan 
in 2019. Tussen 16.30 uur en 17.30 uur moest de website ruim 20.000 
bezoekers verwerken. Gezien we beschikken over een dedicated ser-
ver met een 80Gbit/s anti-DDoS processor, kunnen we de website toe-
gankelijk houden en treden er geen vertragingen op met uploaden. 
Een zeer positief begin dus, maar na vier speelronden werd de compe-
titie wederom stilgelegd en daar hebben we tot op de dag van vandaag 
nog steeds mee te maken. 

Optimistisch
Vanaf de periode zonder competitievoetbal doen we ons best om de 
website actueel te houden met nieuwsberichten en interviews. We mo-
gen zeggen dat we daar goed in slagen, aangezien de bezoekersaan-
tallen redelijk op peil blijven. Alleen op de zondagen zijn deze aantallen 
‘uiteraard‘ minder, omdat er geen wedstrijden worden gespeeld.  We 
zijn hoopvol gestemd dat de competitie - in welke vorm dan ook - afge-
maakt gaat worden en we richten ons op begin maart.

We blijven positief en wensen u als voetballiefhebbers het aller-
beste voor 2021.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Onze vereniging verlengde op 6 januari het contract met hoofdtrainer 
Joeri Berende. Wij vonden op ave.nl het volgende bericht daarover:

SV TIVOLI GAAT VERDER MET HOOFDTRAINER JOERI BERENDE
6 januari 2021 21:00 Nieuws

Persbericht SV Tivoli
In een jaargang waarin het ver-
dere verloop van het seizoen 
nog onduidelijk is heeft SV Tivoli 
besloten om het aflopende con-
tract met haar hoofdtrainer Joeri 
Berende met één seizoen te 
verlengen.

In deze vreemde tijd hecht het 
bestuur vanzelfsprekend veel 
waarde aan de vastigheid en 
continuïteit van de club, daarom 
wilden zij graag duidelijkheid 
scheppen voor het aankomende 
seizoen. De intenties van beide 
kanten waren duidelijk, dus wer-
den zij het snel eens over de 
verlenging.

Het bestuur: “Joeri gaf aan dat 
hij blij is en bij Tivoli op zijn plek zit. Dat, in combinatie met de hechte 
groep die in korte tijd gesmeed is, zijn bevlogenheid, ambities en capa-
citeiten maken hem ook voor het komend seizoen de ideale kandidaat 
voor ons. We zijn dan ook enthousiast dat Joeri ook komend seizoen 
aan onze club verbonden blijft en kijken uit naar de verdere samenwer-
king.”

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Op 9 januari zagen wij het volgende item:

90-JARIG BESTAAN RPC
09 januari 2021 16:37 Nieuws

RPC BESTAAT 90 JAAR:
Op 10 januari 1931 
heeft een groep 
jongens uit de 
St’Gerardusparochie 
in Stratum besloten 
om een voetbalclub 
op te richten. De 

jongelui kwamen destijds veelvuldig bijeen in het Patroonsgebouw 
van de parochie en dus is er destijds gekozen voor de naam (rkvv) 
RPC, wat stond voor Roosten Patronaat Club. Meester Verrijdt van de 
St’Tarcisiusschool werd de eerste voorzitter.
                                                                                    
In de jaren ’50 is het voorvoegsel rkvv (Rooms Katholiek Voetbal Ver-
eniging) verdwenen en omdat het woord “Patronaat” te ouderwets 
werd, is de naam omgedoopt tot Roosten Plein Club. Na enkele om-
zwervingen langs verschillende locaties heeft de club sinds begin 2020 
zijn nieuwe onderkomen aan sportpark De Heihoef, vlakbij de bakermat 
waar het in 1931 ooit begonnen is

Helaas heeft het coronavirus het land in een wurggreep en kunnen er 
op de jubileumdatum van 10 januari geen activiteiten ter ere van het 
90- jarig jubileum worden georganiseerd. Dus laten wij dit heugelijke 
feit nu even in stilte passeren en hopelijk kunnen we er elders dit jaar 
nog met gepaste trots op terug komen.

Bestuur vv RPC

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Het volgende bericht lazen we op 13 januari:

KNVB: NOG STEEDS TWEE SCENARIO’S VOOR HERSTART 
COMPETITIES AMATEURVOETBAL
13 januari 2021 12:24 Nieuws

Ook nadat het kabinet dinsdag-
avond heeft aangekondigd dat 
de huidige lockdown in ieder 
geval wordt verlengd tot en met 
9 februari, blijven de overge-
bleven twee scenario’s rondom 
een herstart van de senioren-
competities in het amateurvoet-
bal allebei nog op tafel liggen.

Begin december werd duidelijk dat door de lockdown het niet meer 
haalbaar is om de huidige competities volledig uit te spelen. Hierdoor 
bleven de volgende twee scenario’s over:

De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een 
hele competitie wordt gespeeld
Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft
Ondanks de verlenging van de lockdown is het op dit moment nog te 
vroeg om een definitief besluit te nemen over een van deze scenario’s. 
Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt, blijven beide scenario’s nog 
steeds realistisch en haalbaar. 

Met de eerstvolgende persconferentie hopen we van het kabinet meer 
duidelijkheid te krijgen over eventuele versoepelingen voor de sport. 
Op basis hiervan zal uiterlijk in de week van 9 februari een besluit wor-
den genomen over de hervatting van de competities.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Op ave.nl zagen we op 21 januari kregen we het volgende artikel te 
zien:

GOED NIEUWS VOOR VOETBALVERENIGINGEN. 
NIEUW STEUNPAKKET VOOR DE SPORT TER WAARDE 
VAN 240 MILJOEN EURO.

21 januari 2021 20:20 Nieuws

Goed nieuws voor voetbalverenigingen. Het kabinet heeft vandaag een 
nieuw steunpakket voor de sport aangekondigd ter waarde van 240 
miljoen euro. Dat geld wordt via sport specifieke regelingen (Tegemoet-
koming Amateursportorganisaties en de Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties) beschikbaar gesteld aan verenigingen. Deze 
steunmaatregelen die zijn ingezet voor 2020 worden hiermee verlengd 
tot 30 juni 2021. 

“We zijn blij dat het kabinet de steunmaatregelen voor de amateursport 
verlengt”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de 
KNVB. “Hiermee erkent het kabinet nog maar eens het enorme maat-
schappelijke belang van het unieke Nederlandse verenigingsleven. Dit 
was echt nodig. Door de verlenging van de coronamaatregelen worden 
voetbalverenigingen ongekend hard getroffen. Het water stond velen 
tot de lippen. Dit nieuwe ondersteuningspakket is daarom belangrijk en 
geeft lucht om samen de eindstreep te halen.”

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
F F F
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EINDHOVENS DAGBLAD

Van het ED en ed.nl laten we jullie hier (een) artikel(en) zien, die niet of 
nauwelijks Corona-gerelateerd zijn:.

ED.nl en/of het ED van 21, resp. 22 december:

GLOEDNIEUW, OP TIJD KLAAR, BINNEN DE KOSTEN EN TOCH 
GESLOTEN, P&R NIET OPEN VANWEGE CORONA

EINDHOVEN - Keurig op tijd en binnen het budget is de Park & 
Ride Genneper Parken in Eindhoven opgeleverd maar open gaat 
ze voorlopig nog niet. Door corona is er geen animo en dus loopt 
de gemeente meteen inkomsten mis. Of de P&R in de toekomst 
wel rendabel wordt, is nog maar de vraag.

Diede Hoekstra 21-12-20, 07:00 Laatste update: 10:47 Bron: ED

Een goedkoop alternatief voor de dure par-
keergarages in de stad. Dat moet de P&R aan 
de Aalsterweg straks zijn. Voor bijvoorbeeld 
Belgen die in het weekend massaal naar 
Eindhoven komen en geen zin hebben om 
hier in de file te staan voor een dure parkeer-
garage. Bij de P&R betalen ze slechts 4 euro 

voor een hele dag en kunnen ze voor vijftig cent de bus pakken naar 
het centrum. De halte staat pal naast de garage. ,,Omdat de winkels en 
horeca in de stad voorlopig dicht zijn, zal er nu echter nauwelijks be-
langstelling zijn”, aldus wethouder Monique List (binnenstad). ,Daarom 
hebben we de opening uitgesteld naar januari of februari.”

Extra kosten door latere opening
De gemeente had er al rekening gehouden dat de P&R met 600 par-
keerplaatsen wat aanlooptijd nodig zou hebben om ontdekt te worden 
door bezoekers van de binnenstad. Nu deze ook nog later open gaat, 
verwacht de gemeente de eerste twee jaar 65.000 euro per jaar minder 
aan parkeerinkomsten over te houden. 
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Of de parkeergarage in de toekomst wel kostendekkend wordt, is ook 
nog maar de vraag. Hiervoor moet de garage namelijk het hele jaar 
door goed gebruikt worden door betalende bezoekers.

Bijkomend probleem is dat de gemeente ook afspraken heeft gemaakt 
met de sportclubs in de omgeving zoals hockeyclub Oranje-Rood, FC 
Eindhoven en Genneper Parken Tennis. Die willen graag dat hun leden 
gratis kunnen parkeren. Afgesproken is daarom dat de 1.700 plekken in 
de omgeving (buiten de P&R) gratis blijven. Dit waren er 1.900 maar ter 
compensatie voor de komst van de parkeergarage is de helft van een 
parkeerterrein bij Oranje-Rood weer natuur geworden. 

Gratis gebruik tijdens piekmomenten
De overgebleven 1.700 plekken zullen volgens de gemeente meestal 
voldoen maar op piekmomenten of tijdens evenementen waarschijnlijk 
niet. Sportclubs krijgen daarom de toezegging dat hun sporters in dat 
geval gratis kunnen parkeren in de P&R. De gemeente gaat de ko-
mende tijd bekijken hoe dit geregeld kan worden. Gedacht wordt aan 
kentekenregistratie of uitrijkaarten die ze kunnen ophalen in de kantine. 
,,Want als we de slagbomen openzetten, kan iedereen gratis naar bin-
nen en buiten”, aldus een woordvoerder. 
Wethouder List heeft vertrouwen in de toekomst van de P&R. ,,Het is 
echt een aantrekkelijk alternatief en hier is, zo is de ervaring in andere 
steden, ook behoefte aan. Het is jammer dat we de opening moeten 
uitstellen maar zo is de situatie nu eenmaal.”

F F F
ED.nl en/of het ED van 14, resp. 15 januari:
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Voor het begin van de coronacrisis telde Aegir een stabiel aantal leden 
van circa 500, legt vicevoorzitter Toine Valentijn uit. De helft van de 
leden volgt zwemles, de andere helft is lid voor het sportzwemmen of 
waterpolo. 
Valentijn turfde tot dusver in totaal al 76 afmeldingen, vooral omdat de 
zwemlessen niet doorgaan. Maar ook sporters haken af, zegt hij. Aegir 
is daarmee weliswaar een flinke uitschieter, maar drie op de tien sport-
verenigingen zag meer dan 5 procent van de leden vertrekken. 

Korting op contributie
Leden van Aegir betalen per kwartaal contributie, die per jaar uitkomt 
op 210 euro voor zwemles en 300 à 400 euro voor de sportzwemmers 
en waterpoloërs. Uit coulance heeft de club al eenmalig respectievelijk 
35 en 50 euro korting gegeven. ,,We kunnen moeilijk een volledig be-
drag in rekening brengen als we niks te bieden hebben’’, motiveert Va-
lentijn. Aegir denkt erover om de korting nogmaals te geven maar voor 
de club is dat telkens een kostenpost van 15.000 euro. 
In de anonieme enquête van de gemeente twijfelt bijna 20 procent 
van de 93 clubs die hebben gereageerd serieus of ze de coronacrisis 
overleven. ,,Het is niet zo dat deze verenigingen allemaal op omvallen 
staan. Maar vooral de kleinere clubs die eerder in zwaar weer zaten, 
geven aan dat het niet te lang moet duren’’, staat in de rapportage. 

Spaargeld raakt op
Aegir vreest nog niet voor het voortbestaan maar de huidige situatie 
moet niet te lang duren, benadrukt de vicevoorzitter. Zoals een flink 
deel van de sportclubs leeft Aegir van spaargeld. Valentijn: ,,We heb-
ben gelukkig wat reserve opgebouwd.’’
De zwem- en waterpolovereniging is blij dat de huur voor het gebruik 
van zwemwater in het ir. Ottenbad en de Tongelreep niet betaald hoeft 
te worden aan de gemeente. Ongeveer tweederde van de Eindhovense 
clubs maakt gebruik van noodsteun, landelijk of lokaal. Voor vier op de 
tien clubs is de steun noodzakelijk om te overleven.  
Voor Aegir speelt mee dat ook de vaste kosten aan zwembond KNZB 
voor lidmaatschap, competitiedeelname en verzekering betaald moeten 
worden. De zwembond reageerde tot dusver niet op een verzoek om 
dat bedrag te beperken, moppert Valentijn. 
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Begrip voor sponsoren in nood
Aegir worstelt nog met manieren om het contact met leden te houden. 
De vicevoorzitter maakt zich zorgen omdat hij niet weet of vertrokken 
leden nog terugkeren. De vrijwilligers van de club kregen als bedankje 
een kerstpakketje als alternatief voor de traditionele kerstborrel. Het 
bestuur hoopt dat ook zij loyaal blijven. 

,,We zien dat het enorm belangrijk is dat leden trouw blijven en con-
tributie blijven betalen’’, reageert wethouder Stijn Steenbakkers op de 
uitkomst van de enquête. Hij richt zich ook tot sponsoren. Al beseft hij 
dat veel bedrijven nu in nood verkeren. ,,Daar moet begrip voor zijn.’’

Binnen een maand neemt de gemeente een beslissing over een nieu-
we steunronde voor de Eindhovense sportclubs. Steenbakkers: ,,We 
gaan zorgen dat ze allemaal de eindstreep halen.’’

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

Het heeft een aantal weken geduurd, maar de directeur amateurvoetbal 
KNVB Jan-Dirk van der Zee schrijft nog steeds regelmatig columns. In 
deze rubriek delen wij zijn columns, die we interessant vinden.

Column week 3 (19 januari):

Even snel als het goede nieuws was gekomen leek het alweer 
verdrongen door de hectiek van de dag. Coronacrisis, Toeslagen-
affaire, Trump, Brexit en de naderende verkiezingen in Nederland 
eisten direct weer alle aandacht op. Toch bevatte het bericht, dat 
op 7 januari werd gedeeld, een geluid waarvan je hoopt dat er 
meer mee wordt gedaan

Bij een proefevenement in Barcelona raakte niemand van de ruim dui-
zend deelnemers besmet met het coronavirus. Het concert werd geor-
ganiseerd om te testen of samenkomsten zonder verplichte onderlinge 
afstand, maar met snel- en PCR-tests tot nieuwe besmettingen zou 
leiden. Bij de ingang van de zaal moest elke deelnemer een negatieve 
sneltest kunnen tonen en het dragen van een gecertificeerd stoffen 
masker was verplicht. Onderling hoefden de bezoekers geen afstand te 
houden. Er mocht in de concertzaal worden gezongen en gedanst.
Nog voordat het resultaat van dit proefevenement bekend werd ge-
maakt, presenteerde werkgeversorganisatie VNO-NCW november 
vorig jaar het plan voor de ‘test samenleving’. Met massaal testen op 
corona zou de anderhalvemetermaatregel snel overbodig worden. 
Eerst door de gehele lokale bevolking in regio’s met de meeste besmet-
tingen te laten testen (hiermee zou 85 procent van het virus worden 
teruggedrongen) om daarna horeca, sportaccommodaties, kantoren en 
theaters te openen voor bezoekers met een negatief testbewijs. 
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Vervolgens, stelde de werkgeversorganisatie: ‘treedt de laatste fase 
van het plan in; zijn er voldoende blaastesten beschikbaar, kan alles 
naar ‘vrijwel normaal’, zonder anderhalvemetermaatregel’.

Het geeft te denken. Zeker nu er in Nederland een begin is gemaakt 
met het vaccinatieprogramma. Welke extra mogelijkheden levert dat 
ons op? Sterker nog; is daar in Den Haag wel voldoende oog voor?

Los van de vraag of je in Nederland niet een voorbeeld moet nemen 
aan Israël, waar dag en nacht geprikt wordt, alsof ze in een oorlogs-
situatie zitten, is het van groot belang met elkaar te verkennen wat de 
mogelijkheden zijn voor een meer ontspannen samenleving. Natuurlijk 
snap ik dat de focus moet blijven op het tegengaan van de overbelas-
ting in de zorg. De beelden uit Engeland zijn verontrustend. Het virus 
komt steeds dichterbij. Maar toch, ik heb het idee dat we daardoor in 
zo’n bubbel leven, dat er in de politiek onvoldoende ruimte bestaat om 
stil te staan bij een slimme exit-strategie. Wat doen we bijvoorbeeld met 
gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Welke versoepelingen kan 
dat opleveren. En wat zijn de juridische restricties. Is het een kroeg-
baas straks toegestaan om open te gaan voor ingeënte klanten. Mag 
je binnenkort met een ‘vaccinatiepasje’ het voetbalveld weer op. Welke 
risico’s willen we lopen. Of gaan we risicoloos door het leven?

Overigens vinden wij dat voetballen (en sporten in het algemeen) 
sowieso al moet kunnen. Bewegen is het beste medicijn om gezond 
te blijven en staat bovenaan onze lobbyagenda. Daarnaast biedt de 
invoering van een (digitaal) coronapaspoort van de overheid nieuwe 
mogelijkheden.

Niettemin is de status quo van dit moment, dat het amateurvoetbal 
wacht op het advies van het OMT omtrent de risico’s voor de buiten-
sporten. Ook zien we door de verlengde lockdown de deadline s voor 
de beoogde start van de voetbalcompetitie snel op ons afkomen. Er 
gaan al stemmen op, dat we het niet zullen halen. Vooralsnog weiger ik 
daaraan toe te geven. Testen en vaccins creëren een nieuw perspec-
tief.

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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- het digitale tijdperk noodgedwongen haar hoogtijdagen beleeft
- dit wellicht zelfs hoogtijdweken zou moeten heten
- hoogtijmaanden nog accurater is
- het zoomen, teamen, skypen en videobellen overal zijn intrede doet
- de kids thuis moeten blijven
- de ouders verplicht de kinderen volgen
- het verslaan van Corona een waar strijdtoneel blijft waarbij een lange 

adem beslissend is
- dit laatste ons doet denken aan de persco-momentjes van Rutte en 

De Jonge
- beide heren steeds allerlei beeldspraak hanteren
- het haast ondoenlijk lijkt voor hen om gewoon de platte waarheid te 

vertellen
- ons jubileum op handen is
- we dit als team waarschijnlijk zullen moeten zoomen in een videocall
- de sancties vanuit ons demissionair kabinet dan vast nog wel van 

kracht zullen zijn
- al met al ons jubileumseizoen hierdoor niet al te feestelijk kan zijn
- er ook goed nieuws te melden is
- onze hoofdtrainer namelijk contractverlenging heeft gekregen
- het bestuur en Joeri met 1 seizoen verlengd hebben
- beide partijen erg happy zijn met elkaar
- Joeri ook nog eens versterking krijgt
- een talent uit Slowakije zomaar opeens bij ons clubje is neer-
 gestreken
- de verdere selectie nog mooi intact blijft
- er dus genoeg perspectief is voor het moment dat er weer gevoet-

bald mag worden
- onze jeugdtrainer Andoni ook een mooie stap maakt
- hij aan de slag kan bij de jeugd van FC Den Bosch
- hij dit werk wel zal combineren met zijn taken bij onze jeugdafdeling
- we u hopelijk snel weer allemaal in real life kunnen zien
- we in de tussentijd u allen veel gezondheid en geluk toewensen voor 

dit nieuwe jaar
H H H








