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Algemene informatie
Wedstrijdzaken
Wedstrijdsecretaris senioren

Nihad Delic, 06 - 28 90 21 86

 Info@egelantier-boys.nl

Jeugdwedstrijdsecretaris  

Leo Lamers, 06 - 13 47 48 75   

 leo.lamers@kpnplanet.nl

Informatie Afkeuringen
Pupillen vanaf 7:30 uur

Senioren vanaf 9:00 uur

06 - 41 56 91 89

NOS Teletekstpagina 603

Tevens wordt de website van De Egelantier Boys

bijgewerkt als er afkeuringen zijn, dus u kunt op

zaterdagmorgen ook deze website raadplegen.

Afschrijven Wedstrijden
op vrijdagavond tussen 19.15 - 20.15 uur.

1e elftal Eyup Akkanoglu (Trainer),  

 06 - 81 01 41 80

2e elftal Ramon Jasarevic, 06 - 36 18 49 37

  rjasarovic@hotmail.com

3e elftal Nihad Delic, 06 - 28 90 21 86 

  info@egelantier-boys.nl

4e elftal Leen Straver, leendertstraver@gmail.com 

  06 - 48 74 75 08 of 010 - 210 12 09

VE-1  Goran Krnjic, 06 - 16 02 82 18

  emilas@live.nl

JO-12 Goran Krnjic, 06 - 16 02 82 18

  emilas@live.nl

JO-11 Rocco Sušac, 06 - 45 57 13 97    

  rocco.susac@gmail.com

WEBSITE
www.egelantier-boys.nl

Terrein
Terrein Schulpweg 195, 3084 NH Rotterdam 

telefoonnummer 010 - 48 08 981

Postadres
Suad Basic, Willem-Alexanderplnts 86

2991 NG  Baredrecht | info@egelantier-boys.nl

ING banknummer 
NL17 INGB 0000772610  

t.n.v. Penningmeester De Egelantier Boys  

te Rotterdam.

Vertrouwenspersoon
Patrice van de Geijn 

Telefoon: 06 - 48 30 94 28

E-mail: patrice.vandegeijn@hotmail.com

Bestuur
Voorzitter:

Edvin Osmanbasic, 06 - 30 37 77 30

Algemeen secretaris:

Suad Basic, 06 - 52 64 97 20

Wedstrijdsecretaris senioren:

Nihad Delic, 06 - 28 90 21 86

Penningmeester: Vacant

Algemeen bestuurslid:

Jan Huijbers, 010 - 480 30 54

Jeugdbestuurslid

Korinea van der Blom-Hollander, 06 -10 39 90 87 

Algemeen bestuurslid

Marijo Popovic, 06 - 48 86 18 83

Kantinezaken: Vacant

Het bestuur is te mailen via info@egelantier-boys.nl

Hoofdsponsors
Hummel en Sporthuis Bob v d Heijden

Douche Concurrent
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Voorwoord
De afgelopen tijd was een vervelende en saaie tijd: geen voetbal, niet naar het café of 
restaurant. Daar zijn wij voorlopig nog niet vanaf. De maatregelen zijn afgelopen week 
weer scherper geworden, wat inhoudt dat wij niet gaan voetballen voor januari 2021.
In dit maandblad kunt u lezen hoe de KNVB plan B heeft ingevuld en wat u moet doen  
bij Egelantier Boys als u corona heeft.

Dit maandblad is ook een eerbetoon aan ons overleden erelid Henk Visser. Hij was  
vanaf de oprichting lid van Egelantier Boys.
Dit is ook voorlopig het laatste maandblad. Er zijn weinig activiteiten, de kantine is 
gesloten en kerstklaverjassen/jokeren, Sinterklaas en Eindjaar-etentje voor de jeugd  
gaan dit jaar niet door. Wij komen weer met een nieuw maandblad als wij weer  
gaan voetballen.
Wij hopen dat iedereen gezond mag blijven en dat wij iedereen gezond in 2021  
mogen terug zien.
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Verslag Algemene ledenvergadering, 
dit is geen notulen van de vergadering, 
maar slechts een kort overzicht. 
•  Voorzitter opent de speciale vergadering 

die door Corona niet in de kantine 
gehouden kon worden, maar voor eerst  
in de geschiedenis van Egelantier Boys 
digitaal.

•  Ingekomen stukken en mededelingen: wij 
hebben triest bericht ontvangen dat ons 
erelid Henk Visser op 87-jarige leeftijd is 
overleden. De voorzitter vraag een minuut 
stilte om Henk te herdenken.

•  Voorzitter deelt mee dat deze vergadering 
in zijn geheel wordt opgenomen, met 
toestemming van het NSF. 

•  De voorzitter vraagt de vergadering of zij 
akkoord gaat met het digitaal vergade-
ren. De schriftelijk stemming gaf aan dat 
slechts een persoon tegen was

•  Notulen van de A.L.V. van 2019 en 
aansluitend jaarverslag 
De voorzitter leest het jaarverslag voor , 
het bestuur is blij dat alle wedstrijden van 
afgelopen seizoen zonder excessen zijn 
uitgespeeld; dat wij dit seizoen een ve- 
teranenteam hebben kunnen inschrijven.

•  Jaarverslag c.q financieel verslag van de 
penningmeester: Dat levert wat problemen 
op omdat het verslag moeilijk te lezen is 
op de schermen bij de mensen thuis. 
de boeken en kas zijn gecontroleerd door 
de kascommissie en akkoord bevonden. 
De kascommissie bestond uit R v d Willik, 
W d Vroedt en Rainer Bouts.Vanuit de 
vergadering waren er wat vragen, maar 
het financieel verslag werd goedgekeurd, 
slechts twee leden stemden tegen.

•  Bestuursbeleid( hierbij wordt de leden 
gelegenheid gegeven zich  uit te spreken 
over het gevoerde bestuursbeleid van het 
afgelopen seizoen): Hier waren weinig 
vragen over. Slechts een tegenstem en het 
bestuur bedankt de vergadering voor het 
vertrouwen.

•  Stand van zaken FC Pretoria/EB: Het 
bestuur geeft aan dat de samenwerking 
goed is.  
Begin dit jaar zijn beide verenigingen bij 
de Gemeente Rotterdam geweest en 
hebben te horen gekregen dat de 
verenigingen te klein zijn voor een 
kunstgrasveld. Het wordt anders als beide 
verenigingen gaan fuseren, dat levert een 
stevige discussie op met vragen over 
financiën en over identiteit van de club. 

bEstuur

Suad geef een nadere toelichting. Het is 
de bedoeling dat werkgroepen samen 
met FC Pretoria gaan onderzoeken of een 
fusie binnen twee jaar mogelijk is, 
Rotterdam Sport Support en de Gemeente 
Rotterdam ondersteunen het project. 
Suad vraagt de leden in deze werkgroe-
pen plaats te nemen. Het bestuur wil zelf 
eigenlijk niet in deze groepen, maar het 
aan de leden laten. 
Wij willen in het voorjaar de intentie 
uitspreken om te gaan onderzoeken naar 
de mogelijkheid van een fusie. 
Het bestuur vraagt om een stemming voor 
een mandaat voor een onderzoek naar 
een fusie met FC Pretoria. Voorstel werd 
aangenomen met vijf stemmen tegen. 
Het bestuur zal Rotterdam Sport Support 
inlichten over de voorgenomen commissie 
naar het onderzoek van een fusie.

•  Begroting komend seizoen: De begroting 
laat zien dat wij een klein verlies lijden.  
De begroting wordt goedgekeurd zonder 
tegenstemmen.

•  Voorstel contributie seizoen 2021-2022: 
Het bestuur stelt voor dit jaar geen 
contributieverhoging door te voeren. Er 
was daar weinig discussie over en in de 
stemming was er een tegenstem.

•  Bestuursverkiezing: Aftreedbaar zijn Suad 
Basic en Nihad Delic en die stellen zich 
beide herkiesbaar en er zijn geen 
tegenkandidaten. De vergadering is blij 
dat Suad en Nihad in het bestuur blijven.

•  Verkiezing commissies (t.w. Kascommissie, 
maandblad): De kascommissie is pas een 
jaar in deze samenstelling en mag dus 
nog een jaar door. 
Maandblad: Leo heeft aangegeven daar 
mee te stoppen. Het bestuur bekijkt hoe 
verder te gaan en bedankt Leo.

•  Huldiging Jubilarissen: Dit jaar zijn er  
vier leden 25 jaar bij Egelantier Boys, 
Bojan Bojovic, Minoun Mogaddem, Ismet 
Halilovic,en Willem de Vroedt. Zij 
worden van harte gefeliciteerd, de 
bloemen en de standaard zijn onderweg.

Vragen
Welke eigenschappen zoekt het bestuur 
voor de commissie ‘Onderzoek Fusie’. 
Het bestuur komt daar later op terug.

Bojan en Mehic geven aan lid te willen 
worden van de Vrienden van EB. Martin 
Nagtegaal zal contact met hen opnemen.

Komt er een budget om de kleedkamer  
op te knappen? Antwoord: Daar zijn wij 
afhankelijk van FC Pretoria.

Waarom is deze vergadering niet uitgesteld 
om later in de kantine te houden? Het 
bestuur: Wij zitten met een tijdsplanning.

•  Sluiting door de voorzitter. Hij bedankt 
iedereen voor zijn inzet. De eerste 
digitale vergadering is goed verlopen; 
ook al ging niet alles vlekkenloos.

ALGEMENE 
LEDENVErGADErING
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Henk Visser, door velen van ons Ome Henk 
genoemd, geboren in de Egelantierstraat in 
Rotterdam Bloemhof. Henk voetbalde veel  
in zijn jeugd op het schoolplein aan het 
begin van de Putsebocht.
“Wij waren een straatelftal dat tegen  
andere straatelftallen speelde en daar werd 
ook het idee geboren om met het vrienden-
team in de voetbalbond te gaan spelen.  
In 1957 werd er een oprichtingsvergadering 
belegd in de keuken van kapperszaak  
Nico de Ruiter in de Egelantierstraat.”
De eerste wedstrijden werden gespeeld  
op Laag Zestienhoven en dat was toch  
een flinke afstand, die we dikwijls per fiets 
afgelegden. Als je geluk had kon je met 
iemand meerijden, maar auto’s waren toen 
nog niet voor iedereen weggelegd.
Henk was de eerst jaren de stoere spil of 
middenvelder die veel ontzag had bij 
clubgenoten maar vooral bij tegenstanders.
Henk heeft tot zijn 66e jaar actief gevoet-
bald. Zijn laatste voetbaljaren bij de 
veteranen.
Henk is 63 jaar lid geweest vanaf de 
oprichting tot aan zijn dood en heeft die 
63 jaar ook veel vrijwilligers werk gedaan.
In de beginjaren was hij lid van de oud-
papier groep de bij leden het oud papier 
gingen ophalen om de club meer inkomsten 
te geven.
Ook ging Henk totoformulieren ophalen bij 
de leden thuis en vervolgens naar de KNVB 
brengen aan de Beukelsdijk. Ja, je kunt het 
je niet voorstellen in dit digitale tijdperk.
Henk, Cor v d Jagt en Cor Brouwer vormden 

ook het eerste jeugdbestuur, die veel voor 
de jeugd organiseerde zoals, ‘speler van het 
seizoen’, speeltuinencompetities, maar 
vooral de kool-as competitie op Katendrecht 
zijn erg bekend bij de wat oudere leden en 
op einde van het seizoen werd er een dagje 
uit georganiseerd naar een pretpark.

Nadat Henk gestopt was als actieve 
voetballer, werd hij leider bij de veteranen 
en later bij het vriendenteam.
Vijf jaar geleden vond Henk het welletjes en 
wilde op zijn gemak naar wedstrijden 
kijken. Hij was dan vroeg op de club om 
eerst naar de jeugd te kijken en vervolgens 
naar zijn vriendenteam en vervolgens nog 
even naar het 1e elftal te kijken.
Twee jaar geleden ging het met Henk 
minder. Hij had veel last van duizelingen 
en het geheugen liet hem in de steek. 
Langzaam ging hij steeds verder achteruit 
en werd opgenomen in het verpleeghuis 
Laurens De Elf Ranken in Barendrecht.
Eind september werd er op de afdeling  
van Henk Corona vastgesteld. Ook Henk 
blijft daarvan niet bespaart en werd 
overgeplaatst naar een ziekenafdeling 
voor demente mensen met corona. Na eerst 
milde klachten verergerden de klachten en is  
Henk helaas aan corona overleden.

Wij, als voetbalvereniging de Egelantier 
Boys zijn Henk zeer dankbaar voor wat hij 
voor de club heeft gedaan en zullen hem 
altijd in gedachten blijven houden. Door 
middel van de Henk Visser Penalty-bokaal 

In Memoriam
Op 9 oktober 2020 bereikte ons het bericht dat ons ere-lid

Henk Visser
op 87 jarige leeftijd is overleden.



8 9

Grüß Gott
Jaap Wildschut: ‘Met de veteranen zijn we ooit voor een lang weekend naar Trier geweest. 
Henk was altijd vroeg op en ging dan een wandelingetje maken door Trier. Kwam ie op  
een ochtend terug, zei hij: “Ik ben in een leuk park geweest. Een begraafplaats, waar ik  
veel gelovige Duitsers tegenkwam. Ze zeiden geen goedemorgen, maar groet god...”’

Wisselbeker
Richard v d Willik: ‘Henk had oog voor het talent dat op het veld aanwezig was. Wat mij het 
meest is bijgebleven is dat ik tijdens het jaarlijkse traditionele uitje naar (jawel...) Bosbad-
hoeve verkozen werd als “Jeugdspeler van het jaar”. Tijdens de terugreis kreeg ik uit handen 
van Henk dan ook de wisselbokaal uitgereikt, die hoorde bij deze eervolle uitverkiezing.
Op de bokaal stonden nog meer talenten vermeld van de jaren daarvoor. Zo stond o.a 
Marcel Brand erop vermeld. Een illuster rijtje was dan ook gecreëerd. Vervelend detail was 
wel dat ik later aan Henk de wisselbokaal in twee delen moest teruggeven... Gelukkig vatte 
hij dit sportief op. Althans dat idee had ik.’

Hyves
Willem v Welsum: ‘Zoals je misschien weet, heb ik jarenlang de belasting voor Henk 
ingevuld. Op een keer kom ik bij hem en start de computer op en komt Hyves in beeld.  
Dus ik zeg: “Zo Henk, ook digitaal geworden?” 
“Ja”, zegt Henk, “heb er niks mee, maar mijn kleindochters… Zo makkelijk, opa!” 
Ik wil beginnen met het belastingformulier, komt er meteen een bericht binnen op Hyves:
“Hallo opie.”
Ik typ: “Ben even bezig.”
Direct daarop: “Wie ben jij?” 
Ik: “Hoezo?”
Kleindochter: “Opie tikt niet zo snel.”

voor de jeugdleden, die naar hem is 
vernoemd.
Wij wensen Miranda, Mario en zijn 
kleindochters en schoonzonen en kleine 
Bobbi, verdere familie en vrienden heel veel 
sterkte om dit verlies te verwerken. Dat zal 
niet meevallen, maar blijf altijd denken aan 
de fijne herinneringen die je met hem hebt 

meegemaakt, want waar het leven ophoudt 
beginnen de herinneringen en hou deze 
altijd vast om het verlies te verwerken en 
aan hem te denken.

Namens het bestuur van De Egelantier Boys
Leo Lamers

Zorgvuldig bewaren
Henk heeft het al die jaren zorgvuldig bewaard. Helaas is de datumstempel niet heel goed 
te lezen, maar ergens in de jaren ’40 is deze identiteitskaart voor Henk gemaakt.
Henk speelde bij DHZ, zoals veel oud EB-ers ooit bij DHZ begonnen zijn, voordat EB werd 
opgericht. Waarschijnlijk heeft hij zijn identiteitskaart bewaard vanwege zijn pasfoto.  
Een guitig ventje in zijn zondagse kleren kijkt je aan. Die heeft duidelijk zin om te gaan 
voetballen. Hij kan niet wachten. Dat kinderlijke plezier om tegen een bal te trappen is  
van alle tijden. Henk had geen lichtgewicht oranje schoentjes voor op het kunstgras.  
Nee, hij had lederen schoeisel met ronde noppen, die onder de zool gespijkerd waren. 
Daar ploegde hij mee door moddervette grasvelden en trapte tegen het lederen monster.  
Zo’n bruine bal met een veter erin, die loodzwaar werd als het regende. Vervlogen tijden.
Naast het ‘zorgvuldig bewaren’ en de pasfoto valt nog iets anders op: De handtekening. 
Met een kroontjespen en oost-Indische inkt heeft Henk vlijtig zijn naam geschreven. Kloek en 
duidelijk. “Ja, naast het kruisje” zei de secretaris nog.
Het is de vraag of Henk bij EB ooit zijn handtekening op een identiteitskaart heeft gezet, 
want secretaris Cor van de Jagt deed dat zelf. Met betreffende persoon in gedachte, verzon 
Cor een fantastische handtekening. Daar hoefde niet op gewacht te worden. Zo’n gozer wil 
voetballen en die komt niet om op zaterdag zijn handtekening te zetten en pas de week erop 
te spelen. Bovendien: wie bewaard nou zo’n identiteitskaart? Henk wel…
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Henk Visser is geboren in de Egelantier-
straat op nummer 10. Zijn voetbalvriend 
Cor van der Jagt was op Egelantierstraat 
13 geboren. Met zijn 82 jaar is Henk het 
oudste lid van Egelantier boys. samen 
met Willem schippers is hij nog een van 
de leden die vanaf de oprichting in 1957 
lid zijn van Egelantier boys.

Nog elke zaterdag is Henk op het complex 
te vinden. Eerst om naar de jeugd te kijken 
vervolgens naar zijn oude elftal, het 5e en 
afsluitend naar het 1e elftal.
Een andere grote passie van Henk is 
Feyenoord. Wanneer Feyenoord thuis 
speelt, gaat hij met zijn dochter en 
kleindochters naar de Kuip. Op de fiets! 
Al is dat de afgelopen jaren wel een elektri-
sche fiets geworden. Tegen zijn zin in, 

maar hij kon zijn kleindochters niet meer 
bijbenen.
Henk Visser is eerder door de club 
benoemd tot Erelid van Egelantier Boys.  
Dit jaar werd door het jeugdbestuur van 
Egelantier Boys voor het eerst de Henk 
Visser penaltybokaal georganiseerd om 
hulde te brengen aan alles wat hij voor 
Egelantier Boys heeft betekend.

Vertel eens over de  
oprichting van Egelantier Boys.
Henk: Wij waren een straatelftal, dat 
overal speelde tegen andere straatelftallen 
in Rotterdam. Wij voetbalden onder ander 
op Duijvestein in Hillegersberg tegen een 
straatelftal en op het veld van de Groen 
–Witten. We kwamen uit onder de naam 
DEB, de afkorting van De Egelantier Boys. 
Doordat we veel als straatelftal speelden, 
ontstond het idee om voor de bond (KNVB) 
te gaan spelen. De jongens die bij DHZ 
speelden, zagen het ook wel zitten om op 
zaterdag  te gaan voetballen, want zij 
wilden graag op zondag naar Feyenoord. 
Wij zijn in het blauw/zwart gaan voetbal-
len, omdat de jongens van DHZ al zo’n 
tenue hadden en in die tijd moest je zelf 
het tenue aanschaffen.
De oprichtingsvergadering werd gehouden 
in de keuken van de kapsalon van  
Nico de Ruiter in de Egelantierstraat. Het 
eerste bestuur bestond uit Cor van der Jagt 

Interview uit 2015 
met ons Egelantier Boys erelid 
Henk Visser

als secretaris, meneer Van Gent, als 
penningmeester en meneer De Ruiter werd 
voorzitter. Ja, we spraken de voorzitter 
toen als meneer aan.
Onze naam werd de Egelantier Boys.  
We wilden liever DEB heten, maar die 
naam was al geregistreerd bij de KNVB.

Hoeveel elftallen had  
Egelantier Boys bij de oprichting?
Henk: Wij zijn begonnen met twee 
elftallen. Het eerste jaar speelde ik in het 
1e elftal. Daarna kwamen er betere spelers 
bij en speelde ik vervolgens in het 2e elftal. 
Ik was vooral een bal-afpakker. 

Egelantier Boys heeft nooit een  
eigen complex gehad in 58 jaar, 
waar hebben wij zoal gespeeld?
Henk: Wij zijn begonnen op het gemeente-
complex Laag Zestienhoven. Dat complex 
bestond uit ongeveer twintig velden en 
geen kantine! Als je op veld 12 of hoger 
speelde, was er in de rust geen tijd om 
thee te drinken. Zo ver was de afstand van 
het veld naar de kleedkamers. 

Wij gingen daar op de fiets naar toe. Een 
half uur fietsen. Sommige jongens gingen 
met de tram en als je geluk had, kon je met 
Willem Geilings (Rooie Willem) meerijden, 
die was vrachtwagenchauffeur en soms 
had hij de wagen op zaterdag. Zaten wij 
met zes man in de cabine.
Daarna zijn wij naar de Reedijk verhuisd. 
Dat was gelukkig op Zuid. Het veld was 
waar nu de RET-remise bij de Groene 
Kruisweg staat. Ook hier hadden wij geen 
kantine. Er was wel een hokje waar je iets 
te drinken kon kopen. ’s Avonds trainde ik 
er de jeugd.
Vervolgens zijn wij naar de Schulpweg 
gegaan. Daar waren drie velden en een 
kantine, maar geen trainingsveld. Trainen 
deden wij in de Huismanstraat op koolas.
Toen ook de Schulpweg werd opgeheven, 
kwamen we op de Krabbendijkestraat 
terecht. Vier prachtige velden die wij 
moesten delen met nog vijf verenigen. 
Helaas waren er geen kleedkamers. We 
kleedden ons om in een paar bouwketen. 
Douches zaten daar niet in. Om toch wat 
te drinken te hebben, zorgde Frans Lans 

Het straatelftal, Henk staat als tweede van links.
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voor de drank. Het bier werd gekoeld in  
de sloot. 
Een paar jaar later stond er een prachtig 
complex met acht kleedkamers, een ruime 
kantine en een massagekamer. Wij hebben 
op ‘de Dijk’ de gezelligste en leukste jaren 
gehad. Het was jammer dat wij er weg 
moesten. Voor de zoveelste keer verhuisden 
we weer, naar waar wij nu zitten. Het zal 
niet de laatste keer zijn, denk ik.

Je bent jeugdtrainer geweest en  
je hebt mede de jeugdafdeling 
opgericht. Hoe kwam dit tot stand  
en wat vind je nu van de jeugd?
Henk: Bij de oprichting vonden wij ook dat 
er een jeugdafdeling moest komen. Er werd 
een jeugdbestuur opgericht, dat bestond uit 
Cor van der Jagt, Cor Brouwer en ikzelf. 
Helaas zijn de eerste twee overleden. Ze 

zijn EB hun hele leven altijd wel trouw 
gebleven.
Ik ben mijn jeugdtrainersdiploma gaan 
halen. Dat moest toentertijd bij de heer 
Spelbrink van Feyenoord. Nadat ik 
geslaagd was, ben ik woensdagavond de 
Egelantier Boys jeugd gaan trainen. De 
jeugd trainde toen nog in de zaal. Eerst op 
het Stichtseplein en later in de zaal aan de 
Hertogstraat. De ballen werd opslagen in 
IJssalon van Kruithof aan de Putsebocht.
Er waren indertijd buiten de competitie nog 
verschillende andere competities, zoals de 
speeltuinencompetitie. Elke speeltuin had 
wel een voetbalveldje en dan speelden de 
speeltuinverenigingen tegen elkaar en wij 
deden daar ook aan mee. Bekend was ook 
de koolas-competitie op Katendrecht.
Wij hebben met de jeugd ook nog een 
voorwedstrijd gespeeld op Spangen bij de 
wedstrijd Sparta - Barcelona. Wij speelde 
toen de finale Pleinvoetbal tegen de 
Peperklip.
Wat de jeugd van nu betreft: Ik kom graag 
kijken naar de C1. Het elftal van Orpheo. 
Ik vind die jongens leuk voetballen.

Je stond bekend als een goede en 
harde verdediger. Is het voetbal  
van nu harder of gemener?
Henk: Ik denk niet dat er veel verschil in zit. 
Alleen, denk ik, dat de straffen vroeger 
zwaarder waren. Zelf ben ik één keer bij 
de strafcommissie van de KNVB aan de 
Witte de Withstraat geweest. Ik had een 
scheidsrechter uitgescholden en daar kreeg 
ik een half jaar schorsing voor.

Heb je vrienden of voetbalvrienden 
over gehouden in al die jaren bij 
Egelantier Boys?
Henk: Ja, ik had wel voetbalvrienden. Echte 
vrienden zijn er niet zo veel. Ik ging wel 
met Cor van der Jagt naar elke thuiswed-
strijd van DHZ, onze oude club. Met Frans 
Lans heb ik veel dingen samen gedaan.
Na de wedstrijden gingen wij met een 
grote groep vrienden naar ons clubcafé, 
Café Klijnoot in de Blazoenstraat en later 
op de Putselaan naar Café de Nieuw 
Halte, bij Jean Tamerus, die ook voetbalde 
bij Egelantier Boys. Lekker tot in de late 
uren gezellig ouwehoeren over voetbal en 
andere zaken.
 
Wat is volgens jou de beste 
voetballer bij Egelantier Boys  
geweest en van welke trainer 
heb jij het meest geleerd?
Henk: Gerrit van der Vaart is volgens mij 
de beste voetballer die wij gehad hebben. 
Gerrit was naast een goede voetballer ook 

een leider in het veld. Hij werd als enige 
speler ooit door Rotterdamse Voetbal Bond 
(RVB) uitgenodigd voor het Rotterdam elftal. 
De RVB was toen nog een onderbond van 
de KNVB. Toen had je vier klassen in de 
KNVB en daarnaast drie klassen RVB.
Van trainers heb ik niets geleerd. Het was 
alleen maar lopen en een partijtje. Ja, 
conditie hadden wij wel.

Je hebt in die 58 jaar veel voor de 
vereniging gedaan. Wat zoal?
Henk: Ik heb vooral veel gevoetbald.  
In de beginjaren heb ik de toto opgehaald. 
Wij gingen thuis bij de mensen langs om 
het formulier op te halen en die bracht ik 
op vrijdagavond naar de KNVB op de 
Beukelsdijk.
Om aan inkomsten te komen werd er een 
keer per maand bij de mensen thuis oud 
papier opgehaald. Privé auto´s werden 
afgeladen met oud papier. We hadden ook 
een busje voor de grote papierklanten. 
Verder ben ik jarenlang jeugdtrainer en 

Elftal wat promoveerde na de beslissingswedstrijd tegen BVCB.

Henk met zijn voetbalvriend Gerrit vd Vaart 
bij de BBQ van het 60-jarig bestaan.
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leider geweest. Oh ja, en ik zorgde met 
anderen voor de eerste kerstpakketten,  
die de vrijwilligers kregen. Voor de 
scheidsrechters regelde ik goedkoop wat 
boterletters bij Banketbakkerij Van der Ham 
aan de Hillevliet.
Samen met Cor van der Jagt maakten wij  
in het winkeltje van Henk Levöleger de 
weekbrief. Op dinsdagmorgen verzend-
klaar! Bij de jeugdspelers die jarig waren, 
werd er een verjaardagskaart ingestopt. 
Henk Levöleger had die zelf ontworpen.
Samen met Cor en Henk regelden we de 
toernooien bij speeltuinen en op Katendrecht. 
Ook organiseerden wij op het einde van het 
seizoen een busreis naar een van de pret- 
parken en in de bus was er dan de uit- 
reiking van de beker ‘Aspirant van het jaar’.
De laatste jaren ben ik leider geweest bij 
veteranen, wat nu het 5e is.

Wat is het hoogte- en dieptepunt 
geweest bij Egelantier Boys?
Henk: Het hoogtepunt was de beslissings-
wedstrijd tegen BVCB om promotie naar de 
1e klas RVB, die wij dus na een 2-0 
achterstand wonnen met 3-2. Ik werd in  
die wedstrijd op hun gevaarlijke spits 
gezet, maar na 20 minuten stonden wij 
met 2-0 achter en Gerrit van der Vaart zei 
tegen mij: “Laat die spits nu maar lopen.”  
Wij scoorden daarna nog drie keer.  
Ja, Gerrit was de baas in het veld.
Dieptepunten heb ik eigenlijk niet. Of het 
moet het stoppen met het voetballen zijn, 
op 66 jarige leeftijd. Het ging gewoon niet 
meer. Samen met mijn vrouw Jannie (in 
2001 overleden) heb ik toen besloten te 
stoppen met voetballen.

Wat is er in de jaren  
veranderd bij Egelantier Boys?
Henk: De gezelligheid. Wij waren als 
elftallen vroeger veel meer een team dan 
tegenwoordig. Na de wedstrijd, met zijn 
allen een biertje drinken. Ook al was er 
geen kantine. Dan gingen wij naar Café 
Klijnoot of Eli. Nu zie ik die saamhorigheid 
minder.
Ook zijn wij van een Rotterdamse volksclub 
uit Bloemhof veranderd in een club, die 
multicultureel is geworden.

Je hebt naast het voetballen  
ook nog gefietst. Je was daar  
vrij goed in. Waarom ben je  
met wielrennen gestopt? 
Henk: Ja, ik heb gewielrend bij wielerclub 
Feyenoord. Dat zijn oefenparcours op de 
Sluisjesdijk bij de Waalhaven. Ik was 
amateur en kon goed meekomen bij de 
clubwedstrijden. 
Ik ben gestopt na een fikse valpartij in de 
Ronde van Schiedam. Daar knalde ik op 
een boom en dat was einde carrière op de 
fiets. Het was wel een leuke tijd.

Wat denk je over de  
toekomst van Egelantier Boys ?
Henk: Wat moet ik daar over zeggen?  
Wij worden, als leden te weinig op de 
hoogte gehouden van wat er zoal gebeurd. 
Wij weten niet met wie er gepraat wordt en 
wat er verder gaat gebeuren. Er is geen 
communicatie tussen bestuur en de leden.  
Ik ben dan ook benieuwd wat er gaat 
gebeuren. Ik hoop niet dat de Egelantier 
Boys ophoudt te bestaan.

Neem contact op met:
Soares VAT Compliance BV
Beursplein 37 - WTC Rotterdam
3011 AA  Rotterdam
+31 6 12 01 08 16  
info@soaresvatcompliance.com
www.soaresvatcompliance.com

SoareS vat compliance bv

Emanuel soares
Mobile: +31 6 12 01 08 16 | soares@wevatsolutions.com
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COrONA

Corona protocol
Vanwege de corona-maatregelen gelden er 
dit seizoen helaas de nodige beperkingen. 
Met de toename van het aantal corona 
besmettingen heeft de Egelantier - Boys een 
corona meldpunt en een protocol opgezet. 
EB hoopt hiermee de situatie inzichtelijk te 
kunnen maken en zo de verspreiding van 
corona binnen onze club te kunnen 
voorkomen. Daarom verzoeken wij jullie 
graag onderstaande goed door te nemen 
en de adviezen en richtlijnen op te volgen.

Corona meldpunt
Wie (mogelijk) besmet is geraakt, nauwe 
contacten heeft gehad met positief geteste 
patiënten of het vermoeden heeft dat een 
clubgenoot het virus onder de leden heeft, 
wordt dringend verzocht zich wenden tot 
het corona meldpunt dat de club heeft 
ingesteld. Dit kan door een e-mail te sturen 
met naam en team aan ebcoronamelding@
egelantier-boys.nl. (Zie hieronder ook ‘Wat 
te doen bij klachten of een besmetting?’)

Download CoronaMelder
Om de verspreiding van het coronavirus te 
stoppen, kun je ook bijdragen door de 
CoronaMelder App van de Rijksoverheid te 
downloaden. CoronaMelder waarschuwt je 
nadat je in de buurt bent geweest van 
iemand met corona. Zo kun jij voorkomen 
dat je mensen in je omgeving besmet. Het 
downloaden van de app is altijd vrijwillig.

Wat te doen bij  
klachten of een besmetting?
Wat moet je doen bij (milde) klachten, een 
positieve Corona testuitslag of contact met 
iemand die positief heeft getest voor 
Corona? Hieronder de antwoorden. Zie 
ook het Stappenplan Corona van de KNVB.

Altijd melden
Meld je zo snel mogelijk aan bij het 
Corona Meldpunt van EB via  
ebcoronamelding@egelantier-boys.nl.
Wij zullen geen namen en of medische 
gegevens delen met derden anders dan met 
diegene direct betrokken bij de betreffende 
persoon, bv een trainer/leider.

Hygiëne basisregels
•  Voor alles geldt: Gebruik je gezonde 

verstand.

•  Heb je (milde) klachten? Blijf thuis en laat 
je testen!

• Hou altijd 1,5 meter afstand tot anderen.                                
• Vermijd drukke plekken.
• Was zo vaak als mogelijk je handen.
• Schud geen handen!

Algemene huisregels in en rond  
de EB sportaccommodatie en het 
gemeentelijk sportpark
•  De kantine en douche- en kleedruimtes 

zijn voor iedereen gesloten.
•  Informeer uw kinderen omtrent de 

veiligheids- en hygiënevoorschriften. 
Informeer hen dat zij ten alle tijden de 
instructies van de begeleiding en overige 
medewerkers moeten opvolgen.

•  Houd u aan de aangegeven looprichtin-
gen op het sportpark.

•  Geforceerd stemgebruik (schreeuwen / 
zingen) is niet toegestaan.

Op deze manier hopen wij de verspreiding 
van Corona binnen Egelantier-Boys te 
kunnen voorkomen en de situatie inzichtelijk 
te maken.
    

Corona 
protocol

KijK 
voor het  

Corona-protocol  

op de website
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Al 45 jaar steunt de Nationale  
stichting Grote Clubactie het  
Nederlandse verenigingsleven  
omdat deze ‘de basis vormt voor  
een gezonde samenleving’. Daarom 
organiseert de Grote Clubactie 
jaarlijks een landelijke loterij waar-
mee ook sportverenigingen extra 
inkomsten kunnen werven.

De Grote Clubactie start dit  
jaar op 19 september met  
als hoofddoel het financieel  
gezonder maken van het  
(sport)verenigingsleven.

Extra inkomsten
Iedere club kan extra geld namelijk goed 
gebruiken. De afgelopen jaren hebben 
duizenden verenigingen met de Grote 
Clubactie hun doelen gerealiseerd.

Zeker met de verminderen inkomsten van 
de afgelopen maanden i.v.m. corona en 
het niet kunnen trainen en voetballen,  
kunnen wij dit extra goed gebruiken.

Grote Clubactie 2020 
voor sportclubs van start

Hoe werkt het?
Of het nu om sport, hobby of cultuur gaat, 
alle verenigingen zijn bij ons welkom.  
De loten worden verkocht voor €3,50 per 
stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar 
de vereniging. Dit is al sinds het eerste lot 
een feit en daarmee ook de kracht van de 
Grote Clubactie.

Ons doel
De Grote Clubactie heeft als hoofddoel  
het financieel gezonder maken van het 
Nederlandse verenigingsleven. Daarom 
zijn we ook trots dat er in 2019 
€9.000.000,- werd opgehaald door de 
deelnemende verenigingen, waarvan 80% 
naar de clubs gaat!

De hele opbrengst komt ten  
goede aan de Egelantier Boys 
•  De loten kosten € 3,50 per stuk daar 

gaat € 2,40 van naar Egelantier Boys
•  De loten zijn verkrijgbaar bij Korinea of 

te bestellen via info@egelantier-boys.nl
• De hoofdprijs is € 100.000 belastingvrij

De trekking is op 9 december 2020 en 
staat in de huis-aan-huis bladen en wordt 
in de weekbrief gepubliceerd en op  
www.clubactie.nl

Wij hebben dit jaar maar 100 loten. Dat 
moet toch lukken in onze club om deze te 
verkopen, laten wij met elkaar zorgen dat 
alle loten verkocht worden.
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COLuMN
Column Jan Dirk v/d Zee: Directeur amateur voetbal KNVB.

HOE GAAN WE 
ONZE LEDEN  
BEHOUDEN?

Het is dat dreigende opschuiven van 
de spelers, die als een gevechtsforma-
tie Maori-krijgers, de tegenstander 
angst proberen in te boezemen. De 
neertrekkende bewegingen waarmee 
de kracht van de goden naar het veld 
wordt getrokken. Het slaan op de borst, 
armen en bovenbenen. De openge-
sperde ogen en uitgestoken tongen. 
Een wedstrijd van the All blacks,  
het nationale rugbyteam van Nieuw- 
Zeeland, is met de Haka, de oorlogs-
dans, per definitie een imposant 
schouwspel.

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

Zo bekeken is het een wonder, dat complot- 
denkers er nog geen dwaze theorie over 
hebben losgelaten op de sociale media. 
Toch hoeft niemand te twijfelen aan de 
televisiebeelden van de rugbywedstrijden. 

Het coronavirus is in Nieuw-Zeeland, na 
een terugval in augustus, onder controle 
gekregen met een korte, maar strenge 
lockdown van de hoofdstad Auckland.  
De paar besmettingen die nog worden 
ontdekt in het land, zijn afkomstig van 
terugkerende reizigers, of komen op een 
andere manier, van buiten de landsgrenzen. 
Het leverde premier Ardern een monster-
zege op tijdens de verkiezingen.

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

Dilemma’s
Willen we de unieke Nederlandse 

sportinfrastructuur met het  
voetballandschap behouden, dan 

moet er snel een ander vooruitzicht 
geboden worden.

Als ik voor mezelf spreek, zie ik de 
enorme dilemma’s waar het kabinet mee 
worstelt en begrijp ik dat we worden 
beperkt in onze mobiliteit om het aantal 
besmettingen terug te brengen. De onrust 
in de ziekenhuizen neemt met de dag toe. 
Strengere maatregelen waren daarom 
hard nodig. Toch mag je je vraagtekens 
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plaatsen bij een aantal beslissingen die de 
amateursport onevenredig hard treffen. 
Het frustreert en demotiveert miljoenen 
buitensporters. Die snappen niet dat je 
binnen wel mag fitnessen met dertig 
personen, maar normaal trainen in de 
frisse buitenlucht er niet bij is. In plaats 
daarvan mag er alleen nog maar getraind 
worden in groepjes van vier personen.
Overigens begrijp ik ook hier het dilemma. 
Het kabinet weet dat sporten essentieel is 
voor de fysieke en mentale weerbaarheid. 
Geen overbodige luxe in deze pandemi-
sche tijd. En natuurlijk kun je wel gaan 
fitnessen of hardlopen, maar de meeste 
Nederlanders sporten liever in teamver-
band in de buitenlucht en snakken naar  
de gezelligheid op de club.

Rek is eruit
Het zal daarom niemand verbazen dat we 
bij de KNVB voor het eerst merken, dat 
ondanks het enorme aanpassingsvermogen, 

de rek eruit is bij verenigingen. Steeds 
vaker speelt de vraag: hoe gaan we onze 
leden behouden? Liet je tot en met de 
zomer je club niet in de steek, nu komen 
de opzeggingen binnen.

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

Maar vergeet ondertussen vooral niet het 
allerbelangrijkste: een duidelijk toekomst-
perspectief. In Nieuw-Zeeland genieten ze 
alweer van hun sport.

Richard Hagendoorn

Klompenmakerstraat 43 • 3194 DD Hoogvliet RT
tel/fax: 010 - 4816179 • mobiel: 06 - 43712118

e-mail: richard@ginitytimmerwerk.nl
internet: www.ginitytimmerwerk.nl

Uw opdracht is onze uitdaging

Ginity-Timmerwerk

MOCCA

Groothandelscentrum 222
3044 HH  Rotterdam

KIPCENTRUM

Groothandel in kip en kipproducten

telefoon: 010 – 423 08 85
fax: 010 – 423 05 65

Amateurvoetballers snakken naar 
de gezelligheid op de club.
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In het amateurvoetbal staat het seizoen 
2020/’21 in het teken van de over-
heidsmaatregelen 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 stap- 
pen heeft de bond beschreven in ‘Plan 
b: blijven voetballen in tijden van corona’, 
dat woensdag wordt 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 verschil- 
lende 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.

Beperkt aantal corona-uitbraken  
bij sportclubs
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 volksgezondheid (slechtere 
gezondheid en lagere weerstand door 
bewegingsarmoede) 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 regio 
naar uiteindelijk het spelen van competities 
met beperkt publiek.

KNVB: ‘Amateurvoetbal schakelt na 
nieuwe maatregelen over op Plan B’
Door KNVB.nl op nov 4, 2020

Drie pijlers
Het ‘Plan B’ voor het amateurvoetbal bestaat 
verder uit drie elkaar aanvullende 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 doorge-
speeld. 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 stan-
daardvoetbal, 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’, dit volgt zo 
spoedig mogelijk.

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.
 
2. Plezierig en veilig  
blijven voetballen en verenigen
Elk dorp heeft minimaal één voetbalvereni-
ging waar men samenkomt. Deze in de 
wereld unieke verenigingsstructuur draagt 
al meer dan een eeuw bij aan het lichame-
lijk en geestelijk welzijn. In totaal zijn in 
Nederland 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 
competities, 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 
regelingen, 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 coronamaatregelen.
 
3. toekomstbestendig voetballandschap
Ook op financieel gebied hebben amateur-
verenigingen door de coronacrisis 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 maanden 
diverse financiële regelingen bekendgemaakt 
voor amateursportorganisaties. 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 oplossingen.
Verder wil de KNVB nieuwe kennis 
ontwikkelen om het voetbal nog tijdens de 
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coronaperiode beter te maken. Dit gebeurt 
samen met kennisinstellingen, verenigingen, 
leden, belangenorganisaties en de Jeugd-
raad van de KNVB. Want juist het perspec-
tief van de bijna 600.000 jeugdleden is 
nodig om de accenten voor de toekomst te 
kunnen leggen.
‘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. Het volledige plan is zo spoedig 
mogelijk terug te vinden op deze site.

Inhoud ‘Plan B’ amateurvoetbal 
bekend: ‘Dit zijn de opties  
om het seizoen af te maken’
De KNVB heeft de opties om tot een einde 
van het seizoen te komen bekend gemaakt. 
De KNVB zet in op een herstart in het 
derde weekeinde van januari. Indien dat 
niet lukt heeft de KNVB ook andere opties 
om de competitie af te maken.

speeldagenkalenders
Voor een mogelijke herstart in januari zijn 
per categorie richtlijnen beschreven. 
Deze richtlijnen worden de komende weken 
uitgewerkt tot speeldagenkalenders die 
medio november gepubliceerd worden.

Promotie-/ degradatieregeling 
Door het wegvallen van de nacompetitie is 
het noodzakelijk om de promotie-/ degra-
datieregeling aan te passen. In een aantal 
competities heeft dat als consequentie dat 
de kans op rechtstreekse degradatie groter 
wordt. De aangepaste promotie/degrada-
tieregelingen worden later gepubliceerd.

bekercompetitie
Voor alle categorieën geldt dat de beker-
competitie komt te vervallen omdat we alle 
speeldagen nodig hebben om de reguliere 
competitie uit te kunnen spelen.

Overschrijvingstermijn
De overschrijvingstermijn gaat van 15 juni 
naar 30 juni. Daarmee verschuift de 
overschrijvingstermijn mee met het einde 
van competities.

Scenario herstart 16/17 januari
• Senioren mannen categorie A veldvoetbal
• Start inhaalprogramma: 16/17 januari
• Start reguliere competitie: 23/24 januari
• 2de en 3de divisie:*
 -  Dubbel programma met Pasen en 

Pinksteren
 - Aantal doordeweekse wedstrijden
• Hoofdklasse:
 -  Dubbel programma met Pasen en 

Pinksteren
•  Aangepaste promotie-/degradatieregeling
• Geen nacompetitie
•  Grote kans op inhaalwedstrijden op 

midweekse momenten

*  Voor de 2de, 3de divisie en hoofdklasse 
kan er nog een alternatieve opzet 
uitgewerkt worden in overleg met de 
stakeholders.

sENIOrEN CAtEGOrIE b
• Start competitie: 16/17 januari
• Competitie kan volledig uitgespeeld worden

Scenario herstart na januari
Wanneer er niet gestart kan worden in 
januari, willen we flexibel in kunnen spelen 

op de dan geldende situatie. We houden 
hierbij rekening met:
•  Het moment dat competitievoetbal weer 

toegestaan is;
•  Het moment dat volledig trainen weer 

toegestaan is, met voldoende ruimte om 
op te kunnen trainen;

•  Het aantal weekenden dat nog beschik-
baar is om te spelen tot eind juni;

•  Voldoende ruimte voor inhaalmomenten 
om afgelaste wedstrijden nog in te halen.

Per categorie zijn er verschillende knoppen 
waar we aan kunnen draaien om de 
competitie te hervatten, waarbij die 
knoppen ook gecombineerd kunnen worden 
toegepast. Hoe dan ook is flexibiliteit van 
groot belang en zal er waar nodig maatwerk 
geleverd moeten worden. Per categorie 
beschrijven we de verschillende opties.

CATEGORIE A
Hele of halve competitie:
• Hele competitie afmaken.
•  Volledig nieuwe halve competitie, 

waarbij de uitslagen van voor de 
winterstop komen te vervallen.

•  Halve competitie met behoud van de 
uitslagen van voor de winterstop.

•  Aangepaste competitieopzet, waarbij de 
competitie opgesplitst wordt.

Nacompetitie:
•  Volledige nacompetitie met behoud van 

de huidige promotie/degradatieregeling.
•  Volledige nacompetitie bij een halve 

competitie waarbij de periodetitels 
worden toegewezen aan de hoogst 
geëindigde teams in de eindrangschikking.

•  Nacompetitie met enkele wedstrijden 
(geen return) met behoud van de huidige 
promotie/degradatieregeling.

•  Geen nacompetitie, dit betekent een 
aangepaste promotie/degradatieregeling.

beker:
• Districtsbekertoernooi volledig uitspelen.
• Districtsbekertoernooi komt te vervallen.

CATEGORIE B:
Competitie:
• Hele competitie afmaken.
•  Volledig nieuwe halve competitie, 

waarbij de uitslagen van voor de 
winterstop komen te vervallen.

•  Aangepaste competitieopzet, waarbij de 
competitie opgesplitst wordt in poules 
van 10, 8 of 6.

beker:
• Districtsbekertoernooi volledig uitspelen.
• Districtsbekertoernooi komt te vervallen.
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VDV Freight Station b.v.

Marconistraat 81-83, 3029 AJ Rotterdam, tel.: 010 - 4257155
www.vdvfreightstation.nl

• Overslag

• strippen

• stuffen

SK Transport en verhuisservice
Gravin Juliana van Stolberglaan 347

2263 AD  Leidschendam
Tel.: +31 6 470 22 200 | e-mail: ksservice@casema.nl

Onze vier beloftes

We staan voor u klaar met de allerbeste service
Het uitzoeken van sanitair is leuk, maar vaak ook lastig.

Wij helpen u bij het maken van de beste keuze, zodat u de komende jaren 

optimaal kunt genieten van uw badkamer.

We geven altijd eerlijk en oprecht advies
We beloven altijd eerlijk advies en onze oprechte mening te geven.

Onze missie is geslaagd als u 100% tevreden de deur uitgaat en de komende 

jaren met een glimlach uw badkamer in stapt. 

We luisteren naar uw persoonlijke wensen
Wij begrijpen dan ook als geen ander hoe persoonlijk uw wensen zijn.

We kiezen samen met u de producten die het beste aansluiten bij uw rituelen, 

behoeftes en budget. Zo garanderen we uw droombadkamer!

We zorgen ervoor dat u met een goed gevoel de deur uit gaat
We staan altijd voor u klaar met kennis, adviea en onze volle aandacht.

Niet alleen bij het samenstellen van uw badkamer, maar ook bij het afspreken 

van het ideale levermoment zodat alles tot in de puntjes geregeld is.

Douche Concurrent | Showroom | Overschieseweg 147 | 3125 AR Schiedam 

Heeft u vragen?     Tel: 010 - 230 99 34 | E-mail: info@douche-concurrent.nl 

1 
2 
3 
4 
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Door Michel Feenstra op okt 13, 2020

Egelantier boys zal voor het eerst in de historie op trainingskamp gaan naar 
Portugal. De zaterdag vierdeklasser zal begin januari 2021 afreizen naar de 
Algarve. ”Na enkele jaren in het binnenland op trainingskamp te zijn gegaan 
wilden wij nu eens verder kijken. We hebben enkele offertes opgevraagd en die 
van trainingskampen.nl kwam als beste uit de bus. We wilden naar Zuid-spanje  
of Portugal. De keus viel dus op Portugal.”

Ook het bestuur van Egelantier Boys was enthousiast om eens ergens anders heen te gaan. 
”Ja zij zullen voor een gedeelte bijspringen en wij zullen ook een eigen bijdrage moeten 
doen. Dit is het ons waard. Wij hebben gekozen voor een verblijf op all inclusive basis dus 
in principe zal je daar niet veel meer uitgeven.”

Ondanks de corona-perikelen besloot Egelantier Boys gewoon te boeken. ”De annulerings-
voorwaarden van Trainingskampen.nl zijn prima. Ons leek het verstandiger om naar 
Portugal te gaan. Je weet natuurlijk nooit hoe het gaat maar laten we hopen op het beste.”
Egelantier Boys is de competitie goed gestart met negen punten uit vier wedstrijden.  
De ploeg hoopt dit seizoen mee te gaan draaien in de zaterdag vierde klasse H.  
”Wij hopen dus ook dat dit trainingskamp ervoor zorgt dat wij de tweede seizoenshelft 
goed gaan beginnen. We hebben een leuke en gezellige groep dus dat moet in Portugal 
zijn vruchten gaan afwerpen.”

Egelantier Boys 
op trainingskamp naar Portugal

Het 4e is uiteraard teleurgesteld dat het voetbal stilgelegd is en vreest zelfs voor het niet door 
kunnen gaan van een gezellig samenzijn voor de Kerst. Dit gezellige onderonsje beviel elk 
jaar steeds beter maar zal nu, zoals het er naar uitziet, niet plaats kunnen vinden.

Omdat dit het laatste maandblad van het jaar is en vooruitkijkend naar december hopen wij 
van het 4e dat een ieder de feestdagen toch nog op een enigszins feestelijke manier kan 
doorbrengen. In deze periode waarbij vermaak buiten de deur beperkt is, is het des te 
belangrijker om te genieten tijdens deze feestelijke dagen.

Wij wensen een ieder, enigszins ruim van te voren, dan ook
fijne feestdagen toe en een gezond 2021.

Het 4e wenst iedereen alvast 
fijne feestdagen
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Lotto 10 uit 45  
Hiermee steun je de vereniging
De lotto 10-uit-45 is op 5 september weer gestart.  
Willen diegene die niet meer mee doen, zich bij Jaap afmelden, totdat er een 
winnaar(s) is. Omdat we verder gaan waar we gebleven zijn kan er later nieuwe 
getallen worden ingeleverd.
Nieuwe spelers kunnen wij goed gebruiken,  
steun uw club en speel mee!

De spelregels zijn dat u 10 getallen (1 t/m 45) moet invullen en wie het eerst de  
10 getallen goed heeft is de winnaar.
De getallen komen uit de trekking van de lotto op de zaterdag, hierbij worden  
6 getallen getrokken, het 7e bonusgetal doet niet mee. Bij een supertrekking geldt 
alleen de 1e trekking.
Wilt u ook meedoen? Vult u dan het onder bijgevoegde inschrijfformulier in.
 
Dit formulier kunt u inleveren bij Jaap Wildschut,  
maar u kunt het ook naar info@egelantier-boys.nl mailen.

LOTTO 10 UIT 45

Naam

GETALLEN 1 uit 45

Word ook  
lid van 

de Vrienden 
van EB

contributie à € 25,- per jaar
Rekeningnummer NL 09 INGB  0004150585 

t.n.v. De Egelantier Boys

Klazien Nagtegaal

Marion Nagtegaal

Mart Nagtegaal

Herman Appers

Henk Levöleger

Jan Huijbers

Willem van Welsum

Ronald Tavenier

Denise v.d. Gaarden

Henk Visser

Rainer Bouts 

Andre Schellevis

René Schellevis

Mocca Mogaddem

Erik van Broekhuizen 

Gerrit v d Vaart

Henk Dedert sr

Hans Broeders

Jan v.d. Spoel

Emanuel Soares

Richard v.d. Willik

Marvin Willemse

Rob Sens

Leo Lamers

Edvin Osmanbasic 

Nihad Delic

Hartelijk dank voor de steun aan EB.

Namens de Vrienden van EB,
Jan van de Spoel, Ronald Tavenier en Mart Nagtegaal
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De gulle schenkers van  
een wedstrijdbal
Ook in het seizoen 2020-2021 
weten we dat de bal rond is...

Zoals elke andere voetbalvereniging heeft ook Egelantier Boys vele 
wedstrijdballen nodig. Tijdens een wedstrijd is er natuurlijk maar één bal nodig,  
maar bij de trainingen is er in principe één bal per speler nodig. 

Daarbij hebben de spelers graag een ‘lekker balletje’, want hiermee kun je met het meeste 
gevoel trappen. En kunnen de spelers tot de beste prestaties komen. Dus is het op peil 
houden van het aantal van deze voetballen een vereiste.
Jaarlijks worden door Egelantier Boys ongeveer 40 ballen vervangen om de wedstrijden en 
de trainingen voor de ongeveer 200 leden te voorzien van goede ballen. Daarmee is het 
voor de vereniging een regelmatig terugkerende kostenpost.

U kunt ons als geïnteresseerde steunen door éénmalig of jaarlijks een wedstrijdbal te 
schenken. Egelantier Boys zal u naam op de website, maandblad en kabelkrant in de 
kantine van Egelantier Boys vermelden.

u kunt een senioren wedstrijdbal sponsoren 
tegen een vergoeding van € 50,- per  
wedstrijd. Wilt u meer informatie of wilt u  
zich aanmelden voor het schenken van  
een wedstrijdbal, neem dan contact op  
met Jaap Wildschut: jwildschut@planet.nl

ballenactie overige elftallen

2e Elftal
1e bal: Edvin Osmanbasic
2e bal: Vrienden v EB

3e Elftal
1e bal: Vrienden v EB

4e Elftal
1e bal: Henk Levöleger
2e bal: Vrienden v EB
3e bal: Andre Schellevis
4e bal: Jan v.d. Spoel
5e bal: WE Vat Solutions BV
6e bal: Soares Vat Compliance BV
7e bal: Jeroen van der Klis
8e bal: Lombardijen Interieur (Marvin Willemse)

35+/1e Elftal
1e bal: EBM Las– en constructiebedrijf
2e bal: Vrienden v EB

De Ballenactie is ook weer in volle gang. Wij hopen dat u ook een bal 
schenkt, want ook dan steunt u E.B. U steunt niet alleen het 1e, maar de hele 
club wordt gesteund. Voor slechts € 50,- een wedstrijdbal

ballenactie 1e elftal
1e wedstrijdbal Goudswaardse  boys Henk Levöleger
2e wedstrijdbal WCr Vrienden v Eb
3e wedstrijdbal transvaliaZW biHrO
4e wedstrijdbal NbsVV Vrienden v Eb
5e wedstrijdbal v.v. Hekelingen Jan Huijbers
6e wedstrijdbal ZbVH Edvin Osmanbasic
7e wedstrijdbal Zinkwegse boys Vrienden v Eb
8e wedstrijdbal GOZ Willem de Vroedt
9e wedstrijdbal Piershil Vrienden v Eb
10e wedstrijdbal simonshaven Jan v.d. spoel
11e wedstrijdbal Pernis Edvin Osmanbasic
12e wedstrijdbal sCO ‘63 Vrienden v Eb
1e wedstrijdbal Bekerwedstrijd Henk Levöleger
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Gebruik Sponsorkliks en help de club
• Mesa besic 
• Warmoldstraat 44
• 3077 RL  Rotterdam
• 06 413 267 09
• emb@lasbedrijf.nl

EMB Las- en  
constructie- 
bedrijf

PC-FIT Barendrecht

Doormanplein 4  |  2992 BC  Barendrecht  |  tel. 0180 - 623 114  |  info@pc-fit.nl

Sponsor Egelantier Boys website hosting

Computer
traag of defect?
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Jeugd
nieuws
•  Voorlopig geen voetbalcompetitie. Voor januari  

wordt er niet met de jeugdcompetitie opgestart.
• Gelukkig mag de jeugd nog wel steeds blijven trainen.
• Trainer Rocco heeft het diploma pupillentrainer behaald.
•  Dat is prachtig nieuws en de boys verwachten  

nu goede trainingen te krijgen!
• Rocco Gefeliciteerd, Egelantier Boys is er erg blij mee.
•  Dit jaar zal het Sinterklaas-feest en het etentje in 

december voor de jeugd geen doorgang kunnen vinden, 
i.v.m. de maatregelen van het coronavirus

•  Het schoolproject is ook weer opgestart.  
Op maandag 2 november hebben zeven kinderen  
een proeftraining bij Egelantier Boys gedaan.

•  Zij mogen nog 2x kijken of zij voetballen echt  
leuk vinden.

•  Een schoolproject is bedoeld om kinderen met  
allerlei sporten in aanraking te laten komen.

•  De afgelopen week zijn drie sporten gepromoot: 
voetbal, judo en hockey.

•  Wij hopen natuurlijk dat enkele kinderen zich in  
willen schrijven bij Egelantier Boys.

•  Dit is voorlopig het laatste maandblad van het jaar.  
Als het voetballen weer begint, komt er ook weer  
een nieuw maandblad uit.

• Wij wensen iedereen het allerbeste toe.



bestel via onze
ledenshop
egelantier-boys.nl 

stEuN
De Egelantier boys 


