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24 augustus 2020 In verband met de verbouwing van de school 
gebruiken leerkrachten in het nieuwe schooljaar 
tijdelijk ons Rabo Sportcafé. 

26 augustus 2020 Clinic van Ronald Lacroes voor N 4-6 en BC-
jeugd 

12 september 2020 Eerste Instuiftraining VC Peelpush in 
samenwerking met Remco Kenter van Action 
Volleybal 

19 september 2020 Start volleybalseizoen 2020-2021, midden in 
COVID-19 crisis, VC Peelpush volgt de richtlijnen 
opgesteld door het NOC*NSF, NeVoBo en RIVM. 

29 september 2020 Ivm aangescherpte corona-maatregelen wordt het 
Rabo Sportcafé tijdelijk gesloten en is er geen 
publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden. 
Peelpush schrijft hiervoor een ‘Corona-protocol’ 

30 september 2020 No Jump Volleybal trainingen uitgesteld ivm 
COVID-19. 

3 oktober 2020 Clinic Action Volleybal voor volleybaltrainers en 
geïnteresseerden uit de regio 

10 oktober 2020 Eerste wedstrijd van het seizoen voor Dames 1 in 
Capelle aan den IJssel wordt uitgesteld. Tevens 
wordt de wedstrijd van Heren 1 tegen USV Protos 
uitgesteld. 

14 oktober 2020 Als gevolg van de coronamaatregelen van 13 
oktober worden alle competities, inclusief de 
Eredivisie- en jeugdcompetities, per 14 oktober 
22.00 uur stilgelegd. Jeugd t/m 17 jaar mag wel 
blijven trainen.  

16 oktober Scheidsrechter Gerry Poetoehena overleden. 
Gerry was lid van Peelpush en floot dit jaar voor 
VC Peelpush 

26 oktober 2020 Ledenonderzoek Beachvelden VC Peelpush 
middels een online enquête.  

29 oktober 2020 De jaarvergadering 2020 wordt uitgesteld naar 
begin 2021. Er is weinig respons ontvangen op 
de uitnodiging voor een online jaarvergadering.  

15 december 2020 Naar aanleiding van de toespraak van minister-
president Mark Rutte op 14 december met de 
aankondiging van de harde lockdown t/m 19 
januari, is Peelpush helaas genoodzaakt om de 
deuren van onze Sporthal De Körref te sluiten. 
Alle trainingen tot in ieder geval 20 januari 2021 
komen te vervallen. 
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17 december 2020 De NeVoBo vermeldt op hun website: “Wel is 
bekendgemaakt dat de versoepeling van de 
topsportcompetities in stand blijft. Dit houdt in dat 
de Eredivisievolleybal per 17 december weer 
onder strikte voorwaarden kan beginnen met 
‘gewoon’ trainen en zich kunnen voorbereiden op 
het spelen van wedstrijden.” 
 
Peelpush bekijkt op dat moment hoe dit voor 
Peelpush Dames 1 organisatorisch en op een 
veilige en verantwoorde manier in gang kan 
worden gezet. Hierbij volgt Peelpush de richtlijnen 
van het RIVM, NeVoBo en NOC*NSF 

30 december 2020 Herstart Eredivisie: Peelpush kiest ervoor om in 
de lockdown geen trainingen te hervatten en 
geen competitiewedstrijden te spelen. 

15 januari 2021 Reportage NRC: ‘Volleybal is tijdens de lockdown 
even bijzaak voor de speelsters van 
Eredivisieclub Peelpush’ 

24 februari 2021 Weer volleybal voor onder de 18 jaar 

28 februari 2021 Dames 1 heeft haar trainingen weer hervat en 
bereid zich voor op 8 wedstrijden in de 
‘degradatiepoule’ van het Eredivisie Dames 
Volleybal. Er is echter geen degradatie uit de 
Eredivisie van toepassing.  

8 maart 2021 Jeugdtrainingen in de buitenlucht, op de 
voetbalvelden aan de Heufkesweg, worden 
hervat.  

13 maart 2021 Eerste uitwedstrijd D1 uitgesteld vanwege 
coronabesmetting in team. 

30 maart 2021 VC Peelpush doneert overgebleven 
kantinevoorraad aan Voedselbank Peel en Maas 

2 april 2021 De technische staf van Peelpush D1 krijgt nieuw 
vorm: Wilfred Jacobs stopt na dit seizoen als 
trainer-coach en Robin van Rijswijck is als nieuwe 
trainer aangesteld. 

9 april 2021 Sportgala Peel en Maas live op TV en Facebook  
Vanuit Peelpush zijn maar liefst twee teams 
genomineerd: 
 

- Peelpush Jeugd 6.1 onder de categorie 
‘Talenten’. 

- Peelpush Dames 1 onder de categorie 
‘Sportploeg’. 

 
Dames 1 wint de titel ‘Sportploeg van het jaar 
2019’ 
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11 april 2021 Peelpush zet in op Talentontwikkeling: Jan 
Slenders, naast Johan Leenders en Angelique 
Willems, hoofdtrainer bij YD/Peelpush 
volleybalschool. 

24 april 2021 De jeugdtrainingen in de meivakantie gaan 
gewoon door, daar we blij zijn dat we na lange tijd 
weer mogen volleyballen.  

12 mei 2021 Peelpush neemt deel aan pilot van De Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie: Het ‘Nijntje 
Beweegdiploma’. Op deze dag start de eerste 
kennismakingsles.  

5 juni 2021 Iedereen kan weer écht volleyballen! Er kunnen 
weer wedstrijden georganiseerd worden voor 
jeugd t/m 17 jaar in de regio én de 1,5 meter 
afstandsregel verdwijnt tijdens het sporten voor 
iedereen, binnen en buiten! 

22 juni 2021 De jeugdcommissie organiseert een 
ouderbijeenkomst in het Rabo Sportcafé  

3 en 4 juli 2021 Jeugd Oranje komt naar Peelpush en geven een 
clinic aan de BC-jeugd en spelen een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen Dames 1 

4 juli 2021 Gasttraining van Johan Verstappen aan de YD-
Peelpush-volleybalschool  

 


