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’Ja, de beslissing
om te stoppen was
met bloedend
hart, ik kom hier
al zestig jaar en

wil anderen zo graag een
mooie dag bezorgen.” Henk
Maurits (75) zucht. Afgelo-
pen zondag besloot hij er de
brui aan te geven als be-
stuursassistent bij de hon-
derdjarige Haarlemse voet-
balclub DSS, uit angst voor
corona. 

„Toen er de afgelopen we-
ken (oefen)wedstrijden ge-
speeld werden, was het zó
druk op het terrein”, vertelt
hij. „En ondanks alle voor-
zorgsmaatregelen hielden
weinigen zich eraan. Men-
sen hingen bij elkaar en
stapten zo de bestuurska-
mer binnen. Ik moest zelfs
een zwetende scheidsrech-
ter die over me heen hing
wegduwen.” 

Wakker geschud 
Maurits, die de gasten

ontvangt, ballen levert en
thee en ranja klaarzet, wil
dat risico niet meer lopen.
„Los van mijn leeftijd ben ik
hartpatiënt. Een van onze
mensen is erg ziek gewor-
den door corona; dat heeft
me wakker geschud. Totdat
de situatie veiliger wordt,
neem ik plaats op de reser-
vebank. Al voelt het alsof ik
de club in de steek laat.”
Voorzitter Aart Louwrier
protesteert. „Ik begrijp je
volkomen, Henk.” 

Zo blijkt: het is een forse
uitdaging voor de bijna
3.000 Nederlandse ama-
teurverenigingen met in to-
taal 1,2 miljoen leden om
weer helemaal op te starten.
Volgens de KNVB zetten
daarvoor zeker 400.000
vrijwilligers zich in: van
scheids- en grensrechters
tot lijnentrekkers, kleedka-
merschoonmakers, com-

missieleden en barperso-
neel. 

Maar kan alles wel veilig
verlopen? Alleen al binnen
de lijnen nemen 22 ongetes-
te spelers het tegen elkaar
op. Dat is toegestaan sinds 1
juli, toen de overheid be-
paalde dat contactsporten
weer mochten. Er hoeft
daarbij geen afstand gehou-
den te worden. Binnen het
protocol van de KNVB en
sportkoepel NOC*NSF staat
daarom dat iedereen met
klachten thuis moet blijven
en zich moet laten testen.
Buiten het veld zijn de
RIVM-richtlijnen van af-
stand houden
wel van kracht.
Ook blijft het
verboden om
in groepsver-
band te zingen
of te schreeu-
wen. „Nou,
houd ze maar
eens tegen”,
grijnst Mau-
rits. 

Op het ter-
rein van vier-
deklasser DSS
is er de afgelo-
pen twee we-
ken keihard ge-
werkt aan het
’coronaproof’ maken en dat
is nog niet klaar. „Hier moe-
ten witte lijnen komen zo-
dat mensen rechts blijven
lopen”, gebaart Louwrier op
het pad naast het eerste
kunstgrasveld. „We willen
langs de lijn ook vakken ma-
ken, waar maar één persoon
in mag staan.” De vereni-
ging heeft het onderschat,
geeft hij toe. „Eigenlijk zijn
we te laat begonnen.” Voor
het clubhuis is de stoep be-
zaaid met looppijlen die al-
lemaal wijzen naar de brede
hoofdingang, die als enige
gebruikt mag worden. 

Wie de bestuurskamer in

wil lopen, wordt afgeschrikt
door een geel kruis op de
grond. „Er mogen maar vier
mensen komen”, zegt Louw-
rier. „En indien nodig zetten
we een bord neer.” Bij de
kantinebar is een spat-
scherm geplaatst en moeten
mensen om pylonnen lopen,
één richting op. Een wat
sneu gezicht: het tafelvoet-
balspel staat weggeschoven
in een hoek. „Dat mag niet
meer, omdat iedereen moet
zitten”, zegt de voorzitter
schouderophalend. Ook de
gezellige banken zijn tijde-
lijk ingeruild voor tafeltjes
met stoelen. Overal in de

kantine staan borden met
de basisregels. Zo mogen er
slechts zestig mensen naar
binnen, terwijl er normaal
wel tweehonderd terecht-
kunnen. De grond is volge-
plakt met stickers. Ondanks
de storm staan woensdag-
middag alle kleine raampjes
open. Alles voor de ventila-
tie. 

„De aanloop naar een sei-
zoen is altijd al het drukst”,
zegt Pim Koning, voorzitter
van de Schiedamse voetbal-
vereniging SVV. „Denk al-
leen al aan het formeren van
teams, het opstellen van
trainings- en veldroosters,

het aanvullen van materiaal
en kleding en het houden
van informatiebijeenkom-
sten met leiders. Dan moet
je nu opeens ook rekening
houden met het desinfecte-
ren van deurklinken en
kleedkamers, dat iedereen
niet uit dezelfde bidon
drinkt of te dicht bij de con-
sumptie van de ander praat
en dat de bestuurskamer
ruim genoeg is om veilig te
kunnen vergaderen. Zeker
omdat bij ons dertig procent
van de vrijwilligers 60-plus
is.” 

En dan zien clubs zich in
de kantine ook belast met de
verplichting voor bezoekers
om te reserveren, een ge-
zondheidscheck te doen en
contactgegevens door te ge-

ven. DSS’er Louwrier zucht.
„Dan moeten we mensen
neerzetten die gegevens no-
teren. En omdat een voet-
baldag van negen tot zeven
duurt moet je ze ook aflos-
sen. Die vrijwilligers liggen
niet voor het oprapen.” 

Lastig 
Want van de twaalf be-

stuursassistenten zijn er,
los van Maurits, nog vier ou-
dere leden die besloten heb-
ben thuis te blijven. Dat
geldt ook voor enkele oude-
re bardames. „Met name het
vinden van mensen die een
bepaalde verantwoordelijk-
heid willen nemen is lastig,
daar staat vooral de jeugd
niet om te springen”, zegt
Louwrier. „Die voelen min-

der binding. We hebben
zelfs een professional inge-
huurd wiens taak het zor-
gen voor een voortdurende
vrijwilligersaanwas is.” Bin-
nen de vereniging van 1300
leden zijn naar schatting
300 vrijwilligers actief. 

En er zijn meer clubs
waarbij dat probleem
speelt. Bij de Delftse voet-
balclub sv DHL hebben en-
kele vrijwilligers zich afge-
meld voor de bardienst. „Op
plekken waar je dingen
moet aannemen en aange-
ven, zijn mensen huiveri-
ger”, zegt penningmeester
Robert Overgaag. Dat geldt
ook bij vv Beek Vooruit uit
Prinsenbeek. „En we komen
al niet om in de vrijwilli-
gers”, constateert woord-
voerder Jacques de Craen.
„Dat is helaas een trend in
de samenleving: mensen
stellen andere prioriteiten.” 

Mochten kantines door de
GGD gekoppeld worden aan
meerdere (clusters van) be-
smettingen dan kunnen ze
tot maximaal veertien da-
gen worden gesloten. Voor
Louwrier is het bij een be-
smetting waarbij niet uitge-
sloten kan worden dat ande-
ren besmet zijn, duidelijk.
„Dan kunnen we helaas niet
anders dan sluiten.” 

Bij een coronageval bin-
nen de selectie is het de

vraag of medespelers langer
dan vijftien minuten op
minder dan anderhalve me-
ter zijn geweest van een be-
smette teamgenoot. Dan
wordt een quarantaine van
tien dagen na die sportacti-
viteit nadrukkelijk geadvi-
seerd. Als het om minder
dan vijftien minuten gaat, is
het advies om gedurende
veertien dagen alert te zijn
op coronaklachten. De
KNVB laat weten dat indien
nodig wedstrijden opge-
schoven kunnen worden. 

Zo werden afgelopen
week bij Beek Vooruit de
twee aankomende wedstrij-
den en trainingen afgelast
nadat bij een speler een co-
ronabesmetting was vastge-
steld. V.V. Gilze ging op slot
omdat drie spelers besmet
waren. 

Het maakt dat de ama-
teurclubs met gemengde ge-
voelens naar de seizoenstart
kijken. Want tegelijkertijd is
het weer binnenkomende
geld meer dan welkom ge-
zien de ’droge’ periode van
vijf maanden. „Dat heeft ons
zeker 90.000 euro aan om-
zet gekost”, zegt Louwrier.
„We hebben moeten bezui-
nigen op salarissen en ver-
goedingen, maar ook op de
bussen voor onze teams die
verder moeten reizen dan
70 kilometer.” 

De mannen
van amateur-

vereniging
SVV uit Schie-

dam werken
aan hun con-
ditie voor de
start van de

nieuwe com-
petitie, dit

weekend. 
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’Een vereniging heeft enorme sociale functie’

De start van het Nederlandse amateurvoetbal
dit weekend betekent een gigantische logistieke
operatie. Ruim een miljoen KNVB-leden gaan de
velden weer op, met in hun kielzog een leger
van honderdduizenden, vaak wat oudere vrijwil-
ligers. Hoe zorgen clubs ervoor dat dit in tijden
van corona veilig en verantwoord gebeurt?

AMATEURCLUBS KOMEN HEEL VEEL HANDEN TEKORT VOOR NOODZAKELIJKE CORONA-AANPASSINGEN

door Martijn Schoolenberg

Henk Maurits,
vrijwilliger bij
het Haarlemse
DSS, wil het
risico niet
lopen dat hij
corona krijgt,
en is ermee
gestopt. „Ik
moest laatst
een zwetende
scheidsrech-
ter van me
afduwen.”
FOTO’S
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Aart Louwrier
steekt als
voorzitter ook
de handen uit
de mouwen
om DSS op
tijd ’corona-
proof’ te
krijgen. 
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Op 1 augustus wijdde ik mijn column aan Si-
grid Kaag. Zij is minister voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking en lid

van D66.
De huidige fractievoorzitter is Rob Jetten, maar

die zag het voor hem niet zitten, of – dat lijkt mij
meer voor de hand liggen – hij had een duw gekre-
gen om zich terug te trekken.

D66 doet graag alsof zij het belangrijk vindt dat
er in de eigen partij ook echt gekozen kan worden.
Ik was dus benieuwd welke kandidaten zouden
willen meedoen, zodat er serieus een concurrent
komt.

Dat bleek tot nu toe niet veel. Maar wel één heel
bijzondere. Hij heet Ton Visser en is een – schreef
de Volkskrant van 17 augustus – ’grillige, vrolijke’
tegenstander. Hij woont in China en liet van daar-
uit Sigrid Kaag melden: „Mag ik je ten dans vra-
gen?” Echt waar! Sigrid, die ook minister-president
wil worden, antwoordde: „Dat mag, ik heb best
gevoel voor ritme, ik hoop jij ook Ton?”

Dat is lachen!
Nog grappiger vond ik de uit-

spraak van Ton Visser: „Ik pas
natuurlijk voor geen meter in
het lijsttrekkersprofiel.” Een
dijenkletser! En ook is
het serieuze en zinnige
informatie, geheel
passend bij de
aard van D66. 

Goed is dat
kandidaat Visser
nog eens heeft ge-
zegd dat D66 een eliteclub-
je is. Hij raakt de kern. En
hij wil dat zijn partij aan-
trekkelijk wordt voor hen
die „een takkenhekel aan
leren hebben”. Was dat
een idee van minister Van
Engelshoven?

Er komen nog twee
avonden: in Groningen en
in Nijmegen. Ga: lachen
geblazen!

DE WEEK VAN WIEGEL

Van onze verslaggevers

DEN HAAG • Internatio-
nals die volgende week
arriveren en deelne-
men aan de interlands
tegen Polen en Italië
krijgen een uitzonde-
ring op de quarantaine-
regels. Dat zei minister
Tamara van Ark (Medi-
sche Zorg en Sport)
vrijdag tegen De Tele-
graaf. 

,,De situatie van de
KNVB is urgent, want
de wedstrijd tegen
Polen is al aanstaande
vrijdag”, zo verant-
woordt Van Ark haar
besluit. ,,En de KNVB
zorgt er ook voor dat
voetballers geïsoleerd
reizen, dat ze onder
begeleiding staan en
dat er toezicht is op en
rond het veld.”

Begin deze week
vroeg de voetbalbond
het ministerie om een
uitzondering te maken
voor spe-
lers die in
het bui-
tenland
voetbal-
len, zodat
zij inzet-
baar zijn
voor de
interlands tegen Polen
(4 september) en Italië
(7 september) in de
Nations League. Te
denken valt aan Fren-
kie de Jong die bij FC
Barcelona speelt. De
spelers komen maan-
dag aan in Zeist.

Reizigers uit landen
met code oranje wordt
geadviseerd om tien
dagen in quarantaine
te gaan na aankomst in
Nederland. Het minis-
terie van Buitenlandse
Zaken scherpte afgelo-
pen week het reisad-
vies voor Spanje en
Frankrijk aan vanwege
het oplopende aantal
coronabesmettingen in
beide populaire vakan-
tielanden. Ook voor

Groot-Brittannië, waar
heel wat internatio-
nals van Oranje spe-
len, geldt code oranje.

De KNVB is blij dat
de internationals die
in het buitenland voet-
ballen gewoon inzet-
baar zijn. „We zijn blij
dat onze overheid deze
oplossing heeft gerea-
liseerd en Nederland
nu niet achterblijft bij
de rest van Europa.
Dat is goed voor het
Nederlandse voetbal
en hierdoor kunnen
de miljoenen fans
Oranje weer in actie
zien, daar hebben we
met z’n allen lang naar
uitgekeken”, laat de
KNVB weten.

Volgens de voetbal-
bond volgen de top-
sporters met profes-
sionele begeleiding de
strengste voorzorgs-
maatregelen met als
doel hun beroep uit te
kunnen blijven uitoe-

fenen.
„Dat kun
je niet
gelijk
beoorde-
len met
toeristen
die zon-
der nood-

zaak over een volle
Ramblas lopen.”

De KNVB laat weten
„de komende dagen
met al onze voorzorgs-
maatregelen een ’voet-
bal-bubbel’ te creëren
waarin de spelers en
staf veilig en afge-
schermd van buiten-
staanders verblijven.
Reizen gebeurt met
eigen charters en bus-
sen en iedereen wordt
veelvuldig op corona
getest, om te beginnen
wanneer men zich bij
de groep wil aanslui-
ten.” 

De bond heeft er alle
vertrouwen in dat de
spelers straks gezond
kunnen terugkeren
naar hun club. 

Oranje-internationals 
vrijgesteld van 
quarantaine voor 
komende interlands

Virgil van Dijk en Frenkie de Jong voetballen in Engeland en
Spanje, maar hoeven niet in quarantaine als ze voor het
Nederlands elftal naar Nederland komen. FOTO ANP/HH

KNVB creëert een
’voetbal-bubbel’
om spelers en staf
af te schermen

LLOOGGIISSTTIIEEKKEE
PPUUZZZZEELL RROONNDD
HHEETT VVEELLDD

’Die vrijwilligers liggen niet voor het oprapen’ 

DEN HAAG • Het aantal coronatesten én het aantal
bron- en contactonderzoeken - die na een positie-
ve test volgen - wordt de komende weken aan-
zienlijk uitgebreid. Daarvoor maakt Nederland
onder meer afspraken met laboratoria in het
buitenland, schrijft zorgminister Hugo de Jonge
in een brief aan de Tweede Kamer.

Door een deal met een lab in het Duitse Mün-
chen kunnen eind september zo'n 20.000 extra
tests per dag worden verwerkt. Dat aantal loopt
uiteindelijk op tot zo'n 44.000 over enkele maan-
den. Het bedrijf achter het lab, Eurofins, is ook
bezig om in Rijswijk een lab op te schalen waar
een deel van de tests naartoe kan.

Met die extra labcapaciteit is het ook weer mo-
gelijk om de teststraten van de GGD verder op te
schalen. De GGD's werd afgelopen week juist ge-
vraagd op de rem te trappen, omdat de grens van
de capaciteit in zicht kwam.

Het RIVM schat dat er in september maximaal
40.000 tests per dag nodig zijn. Dat loopt de rest
van het jaar op, tot 70.000 in november en
100.000 in januari. Momenteel worden ongeveer
30.000 tests per dag uitgevoerd.

’Testcapaciteit komende
weken flink opgeschaald’

MINISTER DE JONGE: 


