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Supporters en ouders mogen niet vanuit clubpaviljoen naar wedstrijd kijken

Toch geen fans in kantine
Supporters van amateurclubs
mogen niet vanuit de kantine
naar wedstrijden kijken. Veel
clubs meenden na de nieuwste
coronamaatregelen dat dat
wél was toegestaan.
Bart Werts
Peel/Kempen

Dat is een misvatting, aldus de
KNVB. ,,Op het sportpark mogen
alleen mensen komen die een functie hebben, alleen voor hen is de
kantine geopend”, geeft een woordvoerder van de voetbalbond aan.
Dus een team op het veld laten
spelen waar je vanuit de kantine
het beste zicht op hebt en dan men-

sen massaal binnenlaten, is niet de
bedoeling. Clubs die deze ‘gasten’
allen tot functionaris bestempelen,
moeten het desgevraagd wel kunnen aantonen.
De boodschap van de demissionaire regering vrijdag was hard:
,,Alle sport kan in principe doorgaan, maar er gaat wel een verbod
gelden voor publiek bij wedstrijden
en trainingen, binnen en buiten, in
de professionele sport en amateursport.”
Verenigingen baalden van dat besluit, maar zagen ook kansen omdat
de kantine (horeca) wel open
mocht blijven. Het leek een ideale
alternatieve manier om supporters
toch vertier te bieden én om de
broodnodige inkomsten te genereren. Een maas in de wet, zo dachten

veel bestuurders, maar wel een
vreemde, waarbij samenscholing
binnen immers wel zou kunnen
waar dat in de buitenlucht niet
mag.
Een van de clubs die in die richting dacht was tweedeklasser Mierlo-Hout. Voorzitter Paul Lambrechts stelde dat hij overwoog om
wedstrijden op het tweede veld te

gaan spelen, aangezien het hoofdveld van sportpark De Beemd niet
zichtbaar is vanuit de kantine. ,,Dan
kunnen mensen vanuit de kantine
de verrichtingen toch volgen, want
ik denk niet dat iedereen zich aan
de regels houdt wanneer ze alleen
in de kantine mogen zitten terwijl
ons eerste elftal een wedstrijd op
het hoofdveld speelt”, zei hij eerder.
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Op het sportpark
mogen alleen mensen
komen die een functie
hebben

Als spelertjes hulp
nodig hebben bij het
aankleden, mag één
ouder kleedlokaal in

Voor ouders van de jongste spelersjeugd wordt gedeeltelijk een uitzondering gemaakt om op het
sportpark te komen. ,,Het kan zijn
dat die spelertjes hulp nodig hebben bij het aankleden, dan mag één
ouder op vertoon van het coronatoegangsbewijs het kleedlokaal in.
Maar zodra de wedstrijd begint,
moeten ze het sportpark verlaten”,
legt de KNVB-woordvoerder de
nieuwe maatregelen uit.
Ouders die naar uitwedstrijden
moeten rijden, hebben dan weer
wél toegang tot het sportpark, aangezien ze een functie hebben. Maar
voor de overgrote groep supporters
wordt het de komende weken dus
afzien, of ze moeten de wedstrijd
achter de toegangspoort kunnen
volgen.

Pioniers, met eigen pretpark
De familie Van der
Meulen-Ansems zat in
de regio lange tijd
achter het stuur in de
auto-industrie. Over
de firma, die bijna 135
jaar bestaat, komt
deze week een knap
gedocumenteerd
boek uit.
Bart Hoffman
b.hoffman@ed.nl

e De cover van
het boek over de
ondernemersfamilie Van der
Meulen-Ansems.

Helmond/Eindhoven

D

oor de jaren heen
werkten er duizenden mensen in Zuidoost-Brabant direct of
indirect onder de vlag
van Van der Meulen-Ansems. Zo
was er de vrachtwagen- en aanhangwagenfabriek Jumbo in Mierlo-Hout, de kenmerkende garage
aan de Vestdijk in Eindhoven en
het taxibedrijf Veta Taxi. Of wat te
denken van Ford Eindhoven en
het internationale bedrijf Leaseplan?
De familiegeschiedenis is nu samengebracht in een heus koffietafelboek, opgetekend door automotive-liefhebber Paul Vlemmings.
In liefst vierhonderd pagina’s, met
talloze historische foto’s en anekdotes, wordt de lezer mee op reis
genomen. De trip begint in 1886,
het jaar waarin de pionier Jos L.
Van der Meulen-Ansems een smederij aan de Kerkstraat in Helmond begint. Op die plek naast de
Kasteel-Traverse worden nu appartementen gerealiseerd, net als
op de voormalige bedrijfslocatie
aan de Vestdijk overigens.
De neven Piet en Lambert en
hun nicht Monique van der Meulen doken de afgelopen jaren de familie-archieven in. Ze stuitten

g Een affiche
voor ‘Lustoord
Molenheide’ in
Mierlo. FOTO RHC/E

soms op materiaal waar ze niet per
se heel veel van wisten. Zo waren
er nogal eens zakelijke conflicten
binnen de familie, waardoor
bloedverwanten plots elkaars concurrenten werden. Ook wordt er
in het boek beschreven hoe de

c De geschiedenis

van de familie Van der
Meulen-Ansems is
samengebracht in
een heus
koffietafelboek

Helmondse smid in 1895 waarschijnlijk de eerste Nederlander
op een motorfiets was.
,,Maar een van de mooiste verhalen is toch wel dat van het
lustoord in Mierlo, in de jaren 20”,
zegt Piet, wiens overovergrootvader Jos L. was. ,,Daar hebben we nu
misschien andere associaties bij,
maar het was een soort Efteling.
Tienduizenden mensen kwamen
er naartoe in de weekenden; je kon
er met de tram heen. In het park
kon je varen, maar er vonden ook
vliegtuigshows plaats. Het was in
de periode na de Eerste Wereldoorlog. Die vliegmachines werden

dan in het buitenland opgekocht.”
De thema’s zijn uiteenlopend te
noemen. Er komen bijzondere relatiegeschenken voorbij, maar er is
ook aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de band met andere
regionale familiebedrijven als

c Er waren binnen de

familie nogal eens
zakelijke conflicten,
waardoor ze plots
elkaars concurrenten
werden

Bavaria en Philips. ,,We wilden
ons niet beperken tot alleen het
ondernemerschap van de nazaten
van Jos L., we wilden een compleet
beeld schetsen”, zegt Piet van der
Meulen. ,,De familie is groot en dat
maakt ook dat er zoveel vertakkingen zijn. Toch is het bijzonder dat
we in de automotive zo’n naam
hebben opgebouwd.”
Het boek Een familie van ondernemers kost 39,95 euro en is zaterdag vanaf 14.00 uur te koop bij de
boekhandels de ganzenveer in
Helmond en van Piere in eindhoven.

