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VOORWOORD
Hier is ‘ie dan ! Met enige trots wil-
len wij U het jubileumboek aanbie-
den ter gelegenheid van ons 75-jarig 
bestaan. Dat dit niet zonder slag of 
stoot is gegaan, moge duidelijk zijn 
en dan hebben we het niet alleen over 
het ontstaan en bestaan van dit boek.
SV Tivoli bestaat 75 jaar en dat wil-
len we weten ook. Zoals al eens 
eerder vermeld, begon de jubile-
umcommissie een beetje hortend 
en stotend aan het organiseren van 
diverse activiteiten, maar wisten we, 
zeker met behulp en inzet van di-
verse mensen, een volgens ons, aar-
dig programma op poten te zetten.
We hebben inmiddels onze verjaar-
dag uitbundig gevierd op 17 maart 
j.l. We hebben voor onze jeugd-
leden diverse activiteiten kunnen 
organiseren en zeker onze zes-
kamp en reünieavond zullen het 
klapstuk zijn op onze verjaardag.
Daarnaast zijn we natuurlijk bezig 
geweest met het benaderen van vele 
oud-leden, waarvan er toch velen 
op de reünie zullen verschijnen en 

hebben we overigens ook kans gezien 
(en gekregen) om in diverse dag-
bladen onze historie te laten lezen. 
Het zou allemaal onmogelijk zijn ge-
weest, als we niet in staat zouden 
zijn geweest om bv. onze “SV Tivoli-
artikelen” aan de man te brengen. Van-
zelfsprekend zijn jullie dus ook dege-
nen die het mogelijk hebben gemaakt 
om dit jubileum feestelijk en fi nan-
cieel verantwoord te kunnen vieren. 
Het is een jubileumjaar geworden 
waar we af en toe met tegenwind 
te maken kregen maar ons wel ge-
steund voelden door echte Tivolianen.  
Nee, we gaan geen namen noemen, 
maar we willen gewoon eenieder die 
op enigerlei wijze bijgedragen heeft 
in het organiseren van de diverse ac-
tiviteiten, heel erg hartelijk bedanken 
voor hun inzet. Zonder jullie, zonder 
Tivolianen is het onmogelijk om een 
jubileum als dit te vieren. Uiteindelijk 
organiseren we dit jubileum allemaal 
SAMEN !!! Zoals ooit mensen samen 
begonnen met SV Tivoli, vinden wij 
het belangrijk om samen verder te 

gaan met SV Tivoli. Zodat we op weg 
kunnen naar een 100-jarig bestaan.
NU vieren we samen feest en ho-
pen we dat eenieder daarvan kan en 
heeft kunnen genieten en deelnemen.
We willen overigens de redac-
tie van ons clubblad toch even 
in het bijzonder bedanken voor 
hun tomeloze inzet om dit jubile-
umboek uit de persen te krijgen.
Zo blijkt, dat de inzet van indivi-
duen heel veel mogelijk maakt. Dus 
hebben we in de toekomst eenieder 
nodig om allerlei zaken mogelijk te 
maken binnen onze club, want……..
“TIVOLIANEN DAT ZIJN WIJ (en 
blijven wij toch) ALLEN “……
 

De Jubileumcommissie
Henk Rennenberg
Martien Dielissen
Hans Verbaal
John van den Hurk
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Voetbalvereniging 

Tivoli, profi ciat!

Eindhoven is een stad waar op spor-
tief gebied veel gebeurt. Naast de 
topsport die er wordt bedreven, ge-
ven ook veel clubs in de amateur-
sector aan nog veel meer mensen 
de gelegenheid om zich op sportief 
gebied te ontspannen. Het is in deze 
soms jachtige tijd van belang dat dit 
in georganiseerd verband kan gebeu-
ren. Bij uw vereniging kan dit al meer 
dan vijfenzeventig jaar lang, immers 
op 17 maart bestond Tivoli 75 jaar.

Ik ben mij er van bewust dat de inzet 
van bestuurders en vrijwilligers, die 
de vereniging in deze tijd draaiende 
moeten houden, van een totaal an-
dere orde is dan in de beginjaren. 
Vaak zijn het een paar goedwillende 
mensen, die voor de continuering 
van een stukje belangrijk vereni-
gingsleven zorgdragen. Ik ben ze 
daarvoor zeer erkentelijk, omdat ze 

VAN DE BURGEMEESTER

door hun inzet de Eindhovense sa-
menleving helpen veraangenamen.

Als daarnaast nog veel aandacht aan 
de jeugd wordt besteed, zoals dit 
bij uw club het geval is, kan ik al-
leen maar trots zijn dat er in onze 
stad organisaties zijn met een rijke 
historie, zoals dit bij Tivoli het geval 
is. Kennis nemen van de historie kan 
soms aanleiding zijn om met geest-
drift door te gaan in de toekomst. Die 
geestdrift wens ik u van harte toe.

Drs. Alexander B. Sakkers
Burgemeester van Eindhoven
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Ik ben zeer vereerd dat ik benaderd ben 
om samen met vriend en collega-be-
stuurder Jack Engelen, het voorwoord 
te mogen schrijven voor het jubileum-
boek ter ere van ons 75-jarig bestaan.

Dit is echter niet zo eenvoudig als 
het in eerste instantie lijkt daar er 
al bij twee eerdere jubilea ook de 
daarbij behorende jubileumboeken 
zijn verschenen. Echter dit weer-
houdt ons er niet van om toch een 
woordje tot u en jullie te richten.
Allereerst willen wij al die mensen 
die in het verleden en vandaag het 
mogelijk gemaakt hebben dat onze 
vereniging 75 jaar bestaat, daarvoor 

bij dezen onze grote erkentelijk-
heid uit spreken. Zonder al hun in-
zet zouden we er nu niet meer zijn. 
Het spreekt dan ook voor zich, dat 
we al onze leden, oud-leden, ere-
leden, leden van verdienste, bestuur-
ders, oud-bestuurders, kaderleden, 
oud-kaderleden, en verder ieder-
een die ook maar enigszins bij onze 
vereniging betrokken is of betrok-
ken is geweest, van harte felicite-
ren met onze 75-jarige verjaardag.

Een vereniging met zo’n rijke his-
torie als de onze zou eigenlijk altijd 
bestaansrecht moeten hebben. Be-
denk echter wel, dat we daar met 
zijn allen voor verantwoordelijk zijn.

Op het moment dat we dit aan het 
schrijven zijn (april 2006), verkeert 
onze vereniging in zwaar weer. Ech-
ter, wij hebben de hoop dat als we 
er met zijn allen onze schouders 
onder zetten, we ook hier weer uit 
komen opdat we dan nog vele jaren 
met zijn allen sportief en plezierig 

aan het voetballen kunnen blijven. 
Dit blijft onze grootste wens en we 
hopen op ieders medewerking om 
deze wens in vervulling te laten gaan, 
waarvoor bij voorbaat onze dank.

Rest ons als laatste de jubileumcom-
missie, die bestaat uit Henk Rennen-
berg, John van den Hurk, Hans Ver-
baal en Martien Dielissen, van harte 
te bedanken voor het mogelijk maken 
en organiseren van ons jubileumfeest.

Namens het hoofdbestuur SV Tivoli,

Rob Vincken (secretaris) en Jack En-
gelen (waarnemend voorzitter)

NAMENS HET BESTUUR: PROFICIAT!
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Bij een 75-jarig bestaan mag een 
jubileumboek niet ontbreken en 
in een jubileumboek dient een be-
schrijving van de clubhistorie te 
worden opgenomen. De geschiede-
nis van de eerste 50 en 70 jaar zijn 
al uitvoerig beschreven in eerdere 
uitgaven, n.l. het “Jubileumboek SV 
Tivoli 1931 – 1981” en de “Speciale 
uitgave ter gelegenheid van het 70-
jarig bestaan”. Onderstaand vindt U 
daarom een samenvatting van de in 
die boeken beschreven geschiede-
nis van de eerste 70 jaar, aange-
vuld met een uitgebreide geschied-
schrijving van de laatste vijf jaar.

Inleiding

De Sportvereniging Tivoli ont-
leent haar naam aan de wijk Tivoli. 
Tivoli was vóór de dertiger jaren een 
landgoed van de Geldropse baron 
van Tuyll van Serooskerken en de 
naam Tivoli is waarschijnlijk afkom-
stig van het Italiaanse stadje Tivoli 
(oorspronkelijk Tibur), dat bekend 
stond als een mooi buitenverblijf. 
In mei 1928 kocht de toenmalige 
Stichting Eindhovense Woningbouw 
“Thuis Best” van de reeds eerder 
genoemde baron ruim 36ha. Grond 
tussen Eindhoven en Geldrop en het 
aangrenzende landgoed “Tivoli”. De 
stichting “Thuis Best” bouwde daar 
arbeiders- en middenstandswonin-
gen en zo was de wijk Tivoli geboren. 

1931 - 1941
Op 16 maart 1931 wordt de SV Ti-
voli opgericht. De grote animator 
achter deze oprichting is Gerrit Jan 

Blom, de secretaris van de toenma-
lige Neutrale Brabantse Bond, die op 
dat moment naast de Rooms Katho-
lieke Voetbal Bond de 2e bond in de 
regio is. In een aantal Eindhovense 
wijken bestaan dan al voetbalclubs, 
zoals PSV, Eindhoven, Tongelre, 
WVVZ en Picus (het latere de Spech-
ten) en de Neutrale Brabantse bond 
wil eigenlijk in ieder stadsdeel een 
neutrale voetbalvereniging hebben
De heren Snelders (voorzitter), Ke-
ijzers (secretaris) en Aalpoel (pen-
ningmeester) vormen het eerste 
bestuur en het allereerste speelveld 
is een zandvlakte achter de huidige 
Giraffestraat. Door de erbarmelijke 
staat wordt dit veld echter door de 
bond afgekeurd en de competitie start 
op een veld achter de Leeuwenstraat.
Het 1e degradeert direct uit de 1e 
klasse, waar ze bij keuze in geplaatst 
waren, mede door de te oude en on-
getrainde mensen. Door opheffi ng van 
diverse clubs uit de omgeving krijgen 
we er diverse goede spelers bij zo

GESCHIEDENIS VAN DE SV TIVOLI
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als Toon Gilsing en Bart van Gool. 

Het daaropvolgende seizoen, 1933-
1934 worden het 1e en 2e elftal 
kampioen en heeft Tivoli 3 elftallen, 
en zelfs een bestuur van 7 perso-
nen. Een uit de hand gelopen reisje 
naar Brussel is voor de heren Ke-
ijzers en van Gulik reden om op te 
stappen en zij worden opgevolgd 
door de heren Siech en van Strien.
Ondanks een sterk teruglopend le-
denaantal blijven er toch in de daar-
opvolgende competitie 3 elftallen op 
de been, en zelfs het 2e wordt weer 
kampioen. Het beloofde nieuwe veld 
aan de Kangeroestraat blijkt niet 
tijdig speelklaar te zijn en er wordt 

een veld gehuurd van de gemeente 
aan de Leeuwenstraat, grenzend aan 
de Puttensedreef, beter bekend als 
de Zwarte Pad. Hier brengt de ge-
meente welgeteld ƒ 15, - huur voor 
in rekening, per maand dus. Leeu-

wenstraat nummer 20 is het kleed-
lokaal voor zowel tegenstanders, 
scheidsrechter en spelers van SV 
Tivoli. In deze jaren is er nog wei-
nig bekend van een jeugdafdeling. 

In de jaren ’36-’37 speelt het 1e elftal, 
o.l.v. trainer Reibergen veel wedstrij-
den in Eindhoven, tegen o.a. PSV 3, 
Eindhoven 3, Tongelre en Geldrop, 
terwijl het 2e juist veel moet reizen 
om de wedstrijden af te werken. Zij 
spelen hun wedstrijden tegen bv. 
Horst 2, VVV 2, Roermond2 en Tege-
len 2. De resultaten zijn middelmatig 
te noemen en er wordt besloten om 
een betaalde trainer aan te schaffen. 
Dat gebeurt in de persoon van Dhr. 

Het bestuur van 1933 (vlnr): Z. de Wit (2e penningmeester), A. Siech (vice-voorzitter), J. van Gulik (secretaris), 
 H. Keijzers (voorzitter), J. Aalpoel (penningmeester), A. Gilsing (2e secretaris), J. van Keulen (lid). 

Tivoli 1 1936-1937: kampioen 3e klasse KNVB.
Staand (vlnr): Johan Aalpoel, Marc van Strien, Cees van Oost , Jan Lammers, Harrie Klaassen jr., Adrie Geurtsen, 

Herman Alberts, Toon Gilsing.
Zittend (vlnr): Bart van Gool, Jan Bierens, Harrie Klaassen, Janus Slegers, Jan Klaassen, Wim Brugel, Ko Sandé, 

Jos Zeeuwen.
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Klaassen. Na 22 oefenwedstrijden en 
de daaropvolgende competitie wordt 
het 1e kampioen met de klinkende cij-
fers, 20 gespeeld en 34 punten. Een 
doelsaldo van 78-38, waarbij Herman 
Alberts topscorer wordt met 24 doel-
punten. In een nacompetitie die 2 ron-
des bevat, wint Tivoli met 3-2 van Gu-
dok en promoveert naar de 2e klasse. 

Het jaar daarop, 1937-1938 degra-
deert het 1e weer even vrolijk als het 
gepromoveerd was, en in datzelfde 
jaar wordt ons jeugdteam 3e achter 
PSV en Eindhoven, en in dit elftal 
spelen al enkele spelers die later 
in ons 1e elftal zullen gaan spelen, 
zoals Wim van Gennip, Leo Hoe-
ben, Jan vd Sande en Gerard Claus. 

In 1939 wordt Dhr. Klaassen ver-
vangen door Toon Dillen.  In het 
seizoen 1940-1941 hebben we 
geen jeugd en een voorgestelde 
fusie met Madjoe gaat niet door.

1941 - 1951
In het 2e lustrumjaar neemt Toon 
Gilsing de functie van secretaris over 

Tivoli 1 1941-1942: kampioen 3e klasse KNVB.
Staand (vlnr): Jan Klaassen, Piet Krol, Gerard Claus, Piet Zeeuwen, Jan van Heck, Nol Verhulst, Piet Hendriks.

Zittend (vlnr): Leo Hoeben, Piet Verhulst, Wim van Gennip, Piet Dillen, Leo de Wit.
 

Tivoli jeugd seizoen 1936-1937.
(vlnr) Jan Kooij, André vd Schaaf, Jan Sandé, Harrie Klaassen, Dries Kooij, Heinz Verstappen, Toon Spruijt, 

Chris van Dongen, Albert Nijhof, Piet van Eijck, Jo Wijnstekers, Jan Brugel, Jan Padding.  
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van Dhr. van Strien. Het ledental 
stijgt tot 65 en het 1e elftal wordt 
kampioen in het seizoen 1941-1942. 
Er worden maar liefst 79 goals ge-
scoord waarvan Jan van Heck er 50 
voor zijn rekening neemt. Er volgt 
een legendarische tocht door de stad 
waarbij 63 leden worden opgepakt 
door de politie omdat zij het Engels-
talige (huidige) clublied zongen:”It’s 
a long way to Tipperary”. Iedereen 
werd weer vrijgelaten na het betalen 
van een boete van ƒ 1, - per persoon.

Het 1e promoveert weer eens een 
keer naar de 2e klasse. In die klasse 
stuit het op o.a. De Valk, Helmon-
dia, Blerick, Brabantia en DESK, en 
het 1e weet zich maar net te hand-
haven. In het volgende jaar (1943) 
volgt dan toch een fusie met Madjoe. 
Toon Dillen blijft trainer en spelers 
die daarbij kwamen, waren o.a. Piet 
Joosten, Toon van Grevenbroek, Jan 
Lasaroms, Marijn van Dongen, Jo 
Nijssen en Tijn Vermeulen. De ver-
eniging telt dan 70 leden en ook 
nog eens 50 die in Duitsland te werk 
zijn gesteld. Dhr. Panken is op dat 
moment voorzitter, Dhr. Hendriks is 

secretaris en de Dhr. de Wit sr. ver-
vult de functie van penningmeester. 
In datzelfde seizoen (1943-1944) 
wordt er een aparte jeugdcom-
missie opgericht bestaande uit pa-
ter Smulders en de heren Th. van 
Weert, J. van Lent en H. van Gennip.

In verband met de oorlog wordt er 
maar weinig gevoetbald en er wordt 
een “nood”-competitie gespeeld tus-
sen Eindhoven, de Spechten, PSV, 
Brabantia en Tivoli. Ook worden er 
regelmatig wedstrijden gespeeld te-
gen de in de buurt gelegerde Engel-
sen, maar kunnen we niet in onze 

vertrouwde oranje-zwarte kleding 
spelen, door materiaalschaarste.
Het veld aan de Heezerweg doet 
inmiddels dienst als parkeerterrein 
voor Canadese tanks, die daar staan 
n.a.v. de bevrijding van Eindhoven op 
18 september 1944. Alle wedstrijden 
(op 1 na) worden “uit” gespeeld. Door 
de genoemde brandstofschaarste 
wordt alles wat brandbaar is van het 
veld gesloopt, zodat doelpalen en 
afrastering het moeten ontgelden. 
Achter Leenderweg 171 wordt 
het Madjoe-veldje klaargestoomd 
voor de competitie en café A. 
van Rooy aan de Roostenlaan 

Tivoli 1 1945-1946.
Staand (vlnr): Theo Panken, pater Smulders, Wim Brugel, Jan Hanssen, Frans vd Elst.

Gehurkt (vlnr): Gerard Claus, Jo de Wert, Cor de Bruin.
Zittend (vlnr): Jo Nijssen, Cor van Keulen, Janus Wuijts, Piet Verhulst, Piet Dillen, Toon Gilsing.
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wordt als kleedlokaal gebruikt.
Piet van Eijck neemt zijn intrek in 
het voormalige clubhuis aan de 
Heezerweg en Wim Brugel, jaren-
lang aanvoerder van het 1e elftal, 
wordt gehuldigd voor zijn 250e 
wedstrijd in datzelfde 1e elftal.

In het seizoen 1946-1947 regelt pa-
ter Smulders het DAF-veldje via Dhr. 
Wim van Doorne, maar desondanks 
degraderen het 1e en 3e elftal ter-
wijl het 2e op een 3e plaats eindigt.
Op 21 juli 1947 wordt Dhr. Th. Panken 
benoemd tot erevoorzitter. Er wordt 
weer een speciale jeugdcommissie in 

het leven geroepen, bestaande uit; M. 
Jansen, J. de Keijzer en Th. van Weert. 

In het seizoen 1947-1948 heb-
ben we voor de 1e maal een Ti-
voli-jeugdelftal en het nieuwe 4e 
elftal behaalt een nette 3e plaats.
Er wordt nog steeds niet begonnen 
met het bebouwen van het oude Mad-
joe-veldje en daardoor starten we de 
competitie toch weer daar. Door de 
slechte toestand van het veld wordt er 
toch weer uitgeweken naar het DAF-
veldje. Er wordt deelgenomen aan 
diverse toernooien en ondanks dat 
er maar met 8 man wordt gespeeld, 

wordt er gewonnen van Woensel en 
verliezen we in de fi nale (pas in laat-
ste minuut van de 2e verlenging) van 
een te sterk PSV, slechts met 1-0. 
Bij ESV wordt de 1e prijs weggehaald 
en bij Woensel dus een 2e plaats. 
Het 1e wordt dat seizoen kampi-
oen. De promotiewedstrijden tegen 
WSC, MULO, ODC en RKC worden 
in het voordeel beslist van RKC. 
Tivoli eindigt als 4e. Het 2e de-
gradeert omdat er teveel gepraat 
en te weinig gevoetbald wordt.
Er wordt wel gestart met 3 jeugdteams 
onder leiding van Harrie vd Veen, 
Klaas Groeneveld en Hein Huizing. 

In 1949 wordt Piet Verhulst (naar wat 
later blijkt voor lange tijd) secretaris. 
Dhr. Otten (de president/direc-
teur) van NV Philips zegt ons 
een veld toe per 1-9-1950.
Toch blijven de terreinproblemen ons 
achtervolgen. In 1e instantie blijven 
we op het DAF-veldje, maar omdat 
dat te afgelegen ligt, vertrekken er 
diverse spelers, en uiteindelijk gaat 
de DAF bouwen en moeten we ook 
het veld daar verlaten. Omdat het 
beloofde veld nog steeds niet klaar 

Huldiging Wim Brugel in 1946 t.g.v. zijn 250ste wedstrijd.
Links: tegenstander Wilelmina ‘08.

Midden (op de rug gezien): Theo Panken.
Rechts van hem (vlnr): Piet Verhulst, Jo de Wert, Wim Brugel, Janus Wuijts, Piet Dillen, mevr. Brugel.
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is, spelen we op het zogenaamde 
“Ambtenarenveldje” aan de Aalster-
weg. Het 1e speelt haar wedstrijden 
op de Geldrop-terreinen en degra-
deert dat jaar naar de 4e klasse.

1951 - 1961
Eindelijk, eindelijk krijgen we dan 
toch in 1951 een veld aan de Ver-
lengde Heezerweg, waar we zo’n 20 
jaar zullen voetballen. De opening 
wordt verricht door Dhr. van Lan-
schot, burgemeester van Geldrop. 

Het ledental groeit tot 158 leden, 
vanwege een ledenstijging bij de 
jeugd. Het 1e elftal behaalt dat jaar 

een mooie 3e plaats en domper is 
het overlijden van Dhr Z. de Wit sr.
De offi ciële opening van het veld 
vindt overigens pas plaats op 17-8-
1952. Terreinchef van Bussel verricht 
de aftap van de wedstrijd Tivoli - Ton-
gelre die in 2-2 eindigt. Dhr. Ludwig 
Gorissen wordt de nieuwe trainer.
In 1952 houden de junioren een col-
lecte voor nieuwe shirts en ballen en 
voor het eerst wordt er gewerkt met 
de “A en B” aanduiding, en om de 
regels wat strakker te krijgen, wor-
den er legitimatiekaarten ingevoerd. 

In 1953-1954 wordt voor het eerst 
een juniorenteam kampioen. A1 be-
haalt de titel in de A4-klasse van de 
Eindhovense Junioren Competitie. De opening van ons nieuwe sportpark aan de Verlengde Heezerweg in 1951.

Dit geschiedde door de heer Van Lanschot, burgemeester van Geldrop, hier staande links op de voorgrond, met 
naast zich de heer A. Dieks (voorzitter). De spreker in het midden is de heer Paters van N.V. Philips. 

Tivoli A1 seizoen 1953-1954: Kampioen A4 klasse.
Staand (vlnr): Harrie vd Veen, Hein Huizing, Hein Fredriks, Broer Heymans, Wim Bor, Gerard Janssen, Frans 

vd Heyden, Frans Janssen, Klaas Groeneveld.
Zittend (vlnr): Theo Rooijakkers, Piet Jacobs, Henk Nijenhuis, Henk Boon, Janus Elands, Frans Manders, 
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Het 2e wordt in dit seizoen ongesla-
gen kampioen en in de promotieronde 
wordt 1x gewonnen wat genoeg is voor 
promotie naar de reserve 2e klasse.

In het daaropvolgende seizoen 
wordt het 4e kampioen en op 17-
12-1954 wordt Dhr. E. de Meuri-
chy voorzitter van onze vereniging.
In het begin van de jaren vijftig is het 
niet gewoon, dat ook jongens onder 
de 12 jaar in competitieverband voet-
ballen. Bij Speeltuin Roomse Blijd-
schap (geleid door pater Smarius) 
wordt er wel al vrijblijvend een bal-
letje getrapt en in 1952 krijgt dat een 
georganiseerd karakter in een speel-
tuincompetitie met deelname van o.a. 
SRB. Om dat te vieren, wordt een ei-
gen toernooi in Sittard gehouden en 
SRB wint dat toermooi. Later krijgen 
deze toernooien de status van tradi-
tionele ”Tivoli-toernooien”. De leiders 
van dat eerste uur zijn Dhr. Zopfi , Dhr. 
van Ekkendonk en pater Smarius. Het 
SRB wint diverse competities achter 
elkaar en pater Smarius en Dhr. Lé-
autaud worden overgehaald door Dhr. 
Langeweg en Dhr. de Meurichy om 
zich bij Tivoli te voegen. Daar er nog 

steeds SRB op de shirtjes staat, wordt 
de nieuwe competitie gestart met 
de naam “SRB-Tivoli” op de shirts.

In het seizoen ’55-’56 behaalt het 1e 
elftal weer het kampioenschap (22 

wedstrijden gespeeld en 36 punten) 
en promoveert naar de 3e klasse. Er 
wordt nog steeds gesproken over 
het “beste team van Tivoli ooit”. 
In dit jaar bestaan we overigens 25 
jaar en het zilveren jubileum wordt 

Tivoli 1 seizoen 1955-1956: Kampioen 4e klasse KNVB.
Staand (vlnr): Piet Dillen, Marijn van Dongen, Jan Langeweg, Stef Groeneveld, Gerrit Post, Jac vd Ven.

Zittend (vlnr): Jef van Zantvoort, Harrie van Meurs, André van Vugt, Jan Reniers, Piet van Dooren. 

Receptie t.g.v. het 25-jarig jubileum.
Achter de bestuurstafel (vlnr): Jan Langeweg, Piet Dillen, dokter E. de Meurichy, Piet Verhulst, Piet van Eijck.
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op gepaste wijze gevierd. Dhr. Piet 
Dillen wordt penningmeester (en 
speelt overigens ook in het 1e elf-
tal), en omdat de KNVB nog steeds 
geen interesse heeft in een junio-
rencompetitie wordt dit geregeld 
door Dhr. van Es (van Veloc), pater 
Smarius en Dhr. van de Molengraft.

In 1956 start dan toch de Eindho-
vense Adspiranten Competitie. SRB/
Tivoli doet mee met 2 teams en het 
A-team wordt kampioen van Eind-
hoven, voor de 3e maal in succes-
sie. Ze winnen de fi nale van Veloc 
met 2-0 door doelpunten van Jan 
Senders en Hub Gilsing. In dat jaar 
degradeert het 2e elftal en wordt de 
toto ingevoerd, die voor lange tijd 
een belangrijke bron van inkomsten 
voor onze vereniging zou blijven. 
In het seizoen 1956-1957 worden van 
de 4 juniorenelftallen, B1 en B2 kam-
pioen en wordt ons A-team dus, zoals 
gezegd, kampioen van Eindhoven.

De resultaten in het seizoen 1957-
1958 zijn erg matig en door de 
slechte toestand van het veld wordt 
er nogal eens uitgeweken naar 

sportpark “de Heihoef”. Het leden-
tal overschrijdt inmiddels de 200 en 
per zogenaamde stootkar sleept Jan 
Langeweg sr. snoep en versnape-
ringen van het Arnaudinaplein naar 
het veld aan de Heezerweg, en ver-
koopt deze natuurlijk ook (de snoep 
en versnaperingen, wel te verstaan). 

 Tivoli B1 seizoen 1956-1957: Kampioen B3 klasse.
Staand (vlnr): Harrie Dassen, Pierre Dassen, Nico Léautaud, Huub van Loon, Fred van Oers, 

Victor Noman, Hr. Schakenraad. 
Zittend (vlnr): Jan van Deursen, Louis Dassen, John Busser, Ad van Galen, Hans Vermeulen, Jan Senders.

Adspiranten A seizoen 1956: 
Algemeen Einhovens Kampioen.

 Staand (vlnr): Matty Wullens, Hr. A. Léautaud, 
Leon Mangé, Toon Hurkmans, pater H. Smarius, Adrie  

van Amelsfoort, Jan van Deursen, Hub Gilsing.
Zittend (vlnr): Jan Senders, Nico Léautaud, Ad van 

Galen, Peter vd Heijden, Ludo Mennen.
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De invoering van het stencil wordt 
een feit en in ’58-’59 wordt het 3e 
net geen kampioen doordat zij de 
beslissingswedstrijd tegen Best Voor-
uit met 5-4 verliezen. B1 wordt wel 
kampioen, onder leiding van Jo Kroet. 
Bij de aspiranten wordt ons A-elftal 
weer kampioen en wordt inmiddels 
“De schrik van Eindhoven” genoemd.
Het jaar daarop wordt het 3e wel 
kampioen met de cijfers 20 gespeeld, 
37 punten, 125 goals voor en 41 te-
gen en promoveert naar de 2e klasse 
Brabantse Bond. Jan Hanssen (de 
oud Eindhoven keeper) keert terug 
op het oude nest. Bij de junioren 
haalt B1 opnieuw de titel binnen.

In 1961 hebben we een kastekort 
wat gelukkig aangevuld wordt met de 
toto-opbrengsten. We bestaan dit jaar 
30 jaar en we blijven “defi nitief”op de 
Verlengde Heezerweg, hoewel daar 
geen redelijke trainingsaccommoda-
tie is. Het 1e en 2e elftal trainen op 
de Groenewoudseweg. Op 1-5-1961 
speelt Piet Dillen zijn 500e wedstrijd 
voor Tivoli 1 en wordt daarvoor 3 we-
ken later voor aanvang van de laatste 
competitiewedstrijd gehuldigd. Ver-

volgens hangt hij dan de schoenen 
aan de bekende wilgen. Ook in 1961 
krijgt onze SV de Koninklijke goed-
keuring onder nummer 60647. Er 
wordt een 2e veld in gebruik genomen.

1961 - 1971
De junioren hebben inmiddels al 7 
elftallen en B3 wordt kampioen in 
de B6-klasse. Pupillenvoorman pa-
ter Smarius moet verhuizen naar 
Tilburg maar wordt vervangen door 
Jan Senders en Lau van de Brand, 
waarvan laatstgenoemde 17 jaar de 

pupillen zal gaan leiden. De elftal-
len worden nu dan ook met C1 en 
C2 aangeduid en Tivoli wint voor de 
4e maal het toernooi in Sittard. Te-
vens wordt C1 wederom kampioen.

In 1962 wordt oud PSV-er Piet Frans-
sen de nieuwe trainer en we krijgen 
zowaar ook water en licht op de ac-
commodatie. De pomp en de zinken 
wasbakken zijn voorgoed verleden 
tijd. Thieu Coenen stopt als mede-
werker voor de Technische Commis-
sie waaraan hij jarenlang deelnam.
De juniorencompetitie wordt voort-

Tivoli 3 seizoen 1959-1960: Kampioen 3e klasse afd. Brabant.
Staand (vlnr): Jan van Gompel, Harrie Verbakel, Jan vd Veen, Bep Langeweg, Gerard Janssen, Jo van Gompel, 

Willy Philipsen, Roel van Gompel.
Zittend (vlnr): Jan Scheepers, Peter vd Linden, Willie vd Broek, Toon Veulings, Huub Hendriks.
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aan afgewerkt in een A-, B- en 
C-klasse en de drie pupillenteams 
worden voortaan met “D” aangeduid. 

In juni 1963 gaan de junioren op 
kamp in Otterlo en hier wordt de 
basis gelegd voor het traditionele 
toernooi in Vlaardingen bij VFC. 
In 1964 wordt er dan ook een 
Vijfkamp gehouden om het Zilveren 
Doel met deelname van VFC, Xerxes, 
Fortuna Vlaardingen en Feyenoord.
In datzelfde jaar hebben we 4 
pupillenelftallen en het hoofdbe-
stuur neemt noodgedwongen de 
taken over van de Technische 
Commissie die ermee stoppen.
In augustus wordt Toon Gil-
sing als coach benoemd met 
“Flip” Albert Lenting als trainer.

Het seizoen 1964-1965 wordt een 
zwarte pagina in ons bestaan. 
Henk van den Dungen breekt zijn 
been in een van de eerste wed-
strijden voor Tivoli en het bekende 
noodlot slaat nog harder toe wan-
neer Wim Pijpenseel tijdens de 
wedstrijd tegen Mifano overlijdt.
Het 1e en het 3e degraderen en slechts 

B1 kan de pijn een beetje verzachten 
door het kampioenschap binnen te 
halen. A1 neemt deel aan een toer-

nooi in Dortmund bij TV Brechten, dat 
overigens ook op tegenbezoek komt.

Tivoli C1 seizoen 1961-1962: Algemeen kampioen van Eindhoven.
Staand (vlnr): Hr. Léautaud, Chris vd Elzen, pater van Abswoude, Toon van Gennip, Gerrie van Diepen, Jan Sen-

ders, Peter Bos, John Wouterse, Kloos Kley, Jos Weijers.
Zittend (vlnr): Bert van Breemen, Ton van Pelt, Hans Senders, Frits Huugen, Ton Smulders, Toon van Lieshout.

Tivoli B1 seizoen 1964-1965: Kampioen B2 klasse.
Staand (vlnr): Wim Houtman, Wim van Gennip, Jack Gudden, John Wouterse, Tinie Schellen, Cees Nihot, Her-

man Saanen, Hein Groeneveld, Ad vd Wijst.
Zittend (vlnr): Eric Rohlfs, Frank Otten, Chris vd Elzen, Ton Smulders.
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In het seizoen 1965-1966 wordt 
het 3e weer direct kampioen als-
ook het 4e, maar door een nieuwe 
promotieregeling zit er voor beide 
teams geen hogere klasse in. Se-
cretaris Piet Verhulst ziet kans om 
een 5e elftal aan te melden, wat o.a. 
door Harrie vd Veen is geformeerd. 
Alle juniorenteams spelen in de hoog-
ste klasse wat ze zelfs 6 jaar lang 
volhouden, en bij een verkiezing 
omtrent trainingsbezoek en gedrag 
wordt Wim Houtman jr. benoemd 
tot “Tivoli-junior van het Jaar”.
Het traditionele pupillentoernooi 
wordt van Sittard naar Lindenheuvel 

verplaatst en het 1e pupillenreisje naar 
de dierentuin van Rhenen is een feit.

Een jaar later wordt er een 6e elftal 
ingeschreven en ons bijna compleet 
nieuwe 1e elftal wordt met maar liefst 
11 punten voorsprong op Woensel, 
glansrijk kampioen. Helaas stopt coach 
Toon Gilsing vanwege het feit dat de 
selectie zo gelijkwaardig aan elkaar is, 
dat de spanningen te hoog oplopen.
Piet van Eijck stop na 12 jaar met zijn 
werkzaamheden als terreinchef en 
wordt opgevolgd door Charles Kuys. 
Opnieuw ontvallen ons twee dierbare 
leden: Piet Jacobs en Cees Vogels.

B1 wordt weer eens kampioen en 
Simon Groeneveld volgt vader Klaas 
op als juniorensecretaris. D2 wordt 
kampioen o.l.v. Martien Magielse 
en D1 wint het bekende Linden-
heuvel-toernooi. De pupillen komen 
onder de grote vlag van de KNVB 
te staan waardoor er strengere re-
gels gaan gelden en er ook legiti-
matiebewijzen worden ingevoerd.

In het seizoen 1967-1968 is Jac van 
de Ven even coach van het 1e elftal, 
dat overigens op een 4e plaats eindigt 
en het 3e wordt kampioen na twee 
overwinningen op Bergeyk met 5-2 

Tivoli 1 seizoen 1966-1967: Kampioen 4e klasse KNVB.
Staand (vlnr): Piet Verhulst, Toon Gilsing, Ton Kroet, Jack Luining, Alidus Bakker, Pierre Dassen, Henk Iedema, 

Piet Pijnenburg, Bert van Gompel, Jos Neelen, Jan Senders, Jan Langeweg.
Zittend (vlnr): Menno Niemeyer, Henk vd Dungen, Harrie Ruyten, Jos Timmermans, Hans Broekhuize, Hennie 

Aarts, Willie Uytdehage, Louis Dassen, Flip Lenting. 

Tivoli D2 kampioen seizoen 1966-1967.
Staand (vlnr): Lau vd Brand, Dolf Rensen, Lex Vos, Louis 

van Adelberg, Paul Smits, Adrie van Hout, 
pater A. vd Bogaard, Kees Lasaroms, Lambert Bieze, 

Martien Magielse.
Zittend (vlnr): Martien vd Oord, Jos Muys, Fred Meulen-

steen, Peter van Heesewijk, Henny Schröder.
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en 7-0. A1, B1 en C1 winnen het Zil-
veren doel in Vlaardingen vergezeld 
door zo’n 70 supporters. Voor de 1e 
maal komt er een toernooi voor de 
lagere elftallen. Geheel volgens be-
doeling (?) vallen A2, B2 en C4 bui-
ten de prijzen. D2 wordt wederom 
kampioen o.l.v. Martien Magielse.

Het jaar daarop, 1968-1969,  behaalt 
het 1e een 2e plaats achter MULO en 
het 4e elftal verliest het kampioen-
schap door de wedstrijd tegen UNA5 
met 3-2 te verliezen. Trainer/coach is 
oud 1e elftalspeler Leo Hoeben met 
als assistent William “Perthy” Pugh. 
De junioren blijven zowel letterlijk 
als fi guurlijk groeien, er zijn inmid-
dels 9 elftallen, en voor de 1e keer in 
onze geschiedenis wordt er begonnen 
met de verkoop van kerstbomen. Een 
traditie die nog vele jaren uitgeoe-
fend zal worden. Het Zilveren Doel 
wordt opnieuw gewonnen, misschien 
wel mede door het feit dat er 3 bus-
sen vol met supporters meegingen. 
Bij de pupillen is een minimumleef-
tijd van 10 jaar ingevoerd en de 
inmiddels 6 teams worden voort-
aan met de letter “P” aangeduid.

Tivoli 3 seizoen 1967-1968: Kampioen 3e klasse afd. Brabant.
Staand (vlnr): John Bor, Piet Neuvel, Henk Pijnenburg, Frank Otten, Henk Kok, Hans Reniers, Wim Houtman.
Zittend (vlnr): Theo Hanraths, Wim Gubbels, Tiny Vogels, Peter Leuverman, Theo van Woensel, Willie Smits, 

Huub Hendriks.

Groepsfoto van de pupillenafdeling in 1968.
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Per 1 januari 1969 wordt Gradje Veu-
lings terreinchef en in het nieuwe 
seizoen wordt Henk Waterman de 
nieuwe trainer. Er zijn intussen 7 
seniorenelftallen. Het 1e elftal wordt 
net geen laatste en ons “P5”wordt de 
allereerste “P-kampioen van Tivoli”.

In 1971 bestaan we vanzelfspre-
kend 40 jaar en dit robijnen jubileum 
wordt o.a. gevierd met een feest-
avond in het bekende Tivoli-gebouw 
en een drukbezochte receptie. De 
jubileumcommissie bestaande uit 
Gerrit Leuverman, Simon Groenveld, 
Lau van de Brand, Jan Langeweg 
sr. en Henk Iedema (tijdelijk) orga-
niseren alle activiteiten. Het 1e de-
gradeert overigens uit de 3e klasse, 
met 15 punten uit 22 wedstrijden.
Het 5e behaalt een 2e plaats en pro-
moveert naar de 2e klasse Brabantse 
Bond. Er is ook een internationaal 
B1-toernooi waar 2 Duitse, 1 Belgi-
sche en 7 Nederlandse teams aan 
deelnemen. Dat toernooi wordt ge-
wonnen door Willem II en Tivoli 
wordt na een slechte start slechts 6e.
De “A-leeftijd” wordt verhoogd naar 19 
jaar en i.v.m. het jubileum zijn er twee-

kampen met VFC en Lindenheuvel.
In dit seizoen is ongetwijfeld een 
voetbalwedstrijd van juniorenleiders 
tegen oud-internationals, waaron-
der Abe Lenstra, een hoogtepunt.
De pupillen van P3 worden overigens 
ook kampioen en voor het eerst ne-
men E-pupillen (minimumleeftijd 8 
jaar aan de competitie deel. In juli 

1971 bereiken we een andere “mijl-
paal” in ons bestaan. In verband 
met het plan “Gijzenrooi” verlaten 
we voorgoed de zo vertrouwde vel-
den aan de Verlengde Heezerweg, 
om ons te vestigen op sportpark de 
Heihoef aan de Roostenlaan. Grad-
je Veulings stopt als terreinchef.

1971 - 1981

De jeugd blijft in het seizoen 1971-
1972 nog een half jaar aan de Ver-
lengde Heezerweg spelen, maar komt 
begin 1972 ook naar de Heihoef. 

In het seizoen 1971-1972 verhuizen we van het sport-
park aan de Verlengde Heezerweg naar de Heihoef. 

Deze poort blijft voorgoed gesloten.

Tivoli C1 seizoen 1971-1972: Kampioen C2 klasse.
(vlnr): Gerard Machelessen, Jan Willem Popelier, Frank Verberne, Robbie Hess, Willie Koolen, Bert Geenen, 

Arie Groeneveld, Albert van Vuurden, Piet Stokmans, Hans van Hout, Erik Bloem, John vd Hurk, Lambert Dek-
kers, Hans Schalkwijk.
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C1 wordt kampioen in de C2-klasse en 
naar later blijkt, gaan de junioren voor 
het laatst op toernooi in Vlaardingen.
Dan volgt er een bestuurscrisis en 
voorzitter Lap stapt op. Na twee le-
denvergaderingen zijn er nog geen 
kandidaten, en uiteindelijk nemen Piet 
Dillen en Piet Verhulst de zaken waar 
voor 1 jaar. Aan het einde van de com-
petitie stappen zij dus ook op en wordt 
aangetekend dat Piet Verhulst 23 jaar 
secretaris is geweest en Piet Dillen 17 
jaar de functie van penningmeester 
heeft vervuld. Ook Tijn Vermeulen 
die meer dan 20 jaar contributie-
bode is geweest legt zijn functie neer.

In 1972 komt er een geheel nieuw 
bestuur te weten: Rob Nieuwen-
hoff (voorzitter), Simon Groe-
neveld (secretaris), en Gerrit 
Leuverman (penningmeester).
Henk Nihot die als trainer Jan Hanssen 
opvolgt, wordt met het 1e elftal 3e in de 
competitie en het 2e en 5e degraderen.
In juni 1973 wordt het erelid-
maatschap verleend aan Piet Dil-
len en Piet Verhulst voor hun 
tomeloze inzet in het verleden.
A1 wordt nog steeds gevreesd door 

Tivoli P2 kampioen seizoen 1972-1973.
Staand (vlnr): Toon van Bussel, Peter vd Meijden, Stephan de Groot, Hans Wijnands, Adelbert Ballast, Marco 

Everstijn, Rob van Bussel.
Zittend (vlnr): Hans van Elewout, Ton Jansen, John Kuipers, Frans Horsten, Eef Janszen, Hans Smulders.

Tivoli A1 seizoen 1972-1973: 2e plaats A1 klasse; promotie Hoofdklasse Junioren.
Staand (vlnr): Ad vd Wijst, Fred Meulensteen, Gijs Popelier, Arno Huibers, Stef Verdonschot, Gerrit Valkenburg, 

Tinie van Rooij, Juul van Hout, Hein Groeneveld.
Zittend (vlnr): Jack Engelen, Willie vd Kleij, Johan Theunissen, Louis van Adelberg, Jack Bult, Tom Straatman, 

Paul Smits.
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PSV en Eindhoven en dit seizoen, 
1972-1973 eindigen zij als 2e achter 
PSV en promoveren daarmee naar 
de hoofdklasse. Het is een unieke 
mijlpaal. C2 behaalt de titel in de 
C7-klasse, en de P1 en P2-pupil-
len behalen het kampioenschap in 
hun klasse. Er wordt een “junioren-
nevenactiviteitencomité” opgericht 
t.b.v. o.a. het Kerstzaaltoernooi.

In 1973-1974 weet het 1e elf-
tal zich maar net te handha-
ven door inschakeling van spe-
lers uit de junioren hoofdklasse

Het 3e wordt overweldigend kam-
pioen, wint de promotiewedstrijd 
tegen Bladella en gaat naar de 1e 
klasse Brabantse Bond. Het hoog-
ste juniorenteam degradeert na 
veel geharrewar uit de hoofdklasse, 
maar heeft toch positief bijgedra-
gen aan de handhaving van het 1e.
Door verhuizing naar de Heihoef 
maar ook door vergrijzing neemt 
het ledenaantal drastisch af. De 
pupillen hebben dan nog maar 4 
elftallen en P4 wordt kampioen.
Dan bestaat de afdeling Brabant van 
de KNVB 25 jaar en op de daarvoor 

gehouden toernooien voor leef-
tijdsgroepen worden zowel de 18-21 
jarigen als de 26-29 jarigen eerste. 
In datzelfde jaar worden met Philips 
afspraken gemaakt dat de inkomsten 
uit de kantine ten goede gaan komen 
voor de clubs die op de Heihoef spelen. 
Het eerste pupillenzaalvoetbaltoer-
nooi vindt plaats in D’n Tref en de lo-
gische D als aanduiding voor de elftal-
len van de 10-12 jarigen keert terug.

In het seizoen ’75-’76 wordt ons ve-
teranenelftal, het 7e, kampioen. De 
selectie start met trainer André van 
Doorn, die echter voortijdig wordt 
vervangen door Hans Janssen. Met 
een gemiddelde leeftijd van 20 jaar 
strijdt het jonge 1e constant tegen 
degradatie en legt uiteindelijk het 
loodje, met als gevolg degraderen 
naar de 1e klasse Brabantse Bond.
In datzelfde 1975 richten Marijke 
Vugts en Nel Smulders de DAMES 
op (in samenwerking met Hein 
Groeneveld), die dan nog wel onder 
de (heren) seniorenafdeling val-
len. Bennie vd Sanden wordt trai-
ner, Sjan Fredriks wordt leidster en 
Peter Smulders wordt grensrech-

Tivoli 3 seizoen 1973-1974: Kampioen 2e klasse afd. Brabant.
Staand (vlnr): Cor vd Poel, Hans Broekhuize, Wim vd Brand, Leo vd Bogert, Simon Groeneveld, John vd Berg, 

Henk Iedema, Hennie Bruinen.
Zittend (vlnr): Toon Rooijakkers, Theo Hanraths, Arie Groeneveld, Leo Bergmans, Willie Smits.
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ter en hulptrainer. Zij eindigen he-
laas in de staart van de competitie.
Het jaar daarop wordt er een aparte 
damescommissie opgericht en wordt 
Bennie vd Sanden voorzitter, Ans vd 
Sanden secretaris en Sjan Fredriks pen-
ningmeester. Nel Smulders en Marijke 
Vugts blijven lid van deze commissie. 

Vanaf oktober 1976 komt 
de kantine in eigen beheer.
Bij de pupillen wordt D2 weer eens 
kampioen en bij de senioren spelen 
zowel het 1e, als het 2e en 3e in de 1e 
klasse onderafdeling. Niet voor lang 
echter, want het 1e elftal degradeert 
opnieuw en komt terecht in de 2e 
klasse onderafdeling, toentertijd de 
laagste standaardklasse. Sportief 
gezien is dit op dat moment het ab-
solute dieptepunt uit onze historie.

In 1977-1978 start het 1e dan in de 
2e klasse, terwijl het 2e en 3e dan in 
de 1e klasse spelen. Een nieuw 8e se-
niorenelftal wordt ingeschreven voor 
de competitie. Dan wordt er een ken-
tering zichtbaar omdat o.l.v. Noud vd 
Vleuten het 1e elftal in de zo gehate 
2e klasse een verdienstelijke 2e plaats 

behaalt achter WVVZ. Bij de dames 
wordt er naast een 2e elftal (o.l.v. 
Jos vd Nieuwenhuyzen en Mieke La-
mine) ook een nieuw meisjeselftal 
gelanceerd, dat door Jo van Woensel 
(trainer/coach) en Elly Balvers (leid-
ster) begeleid wordt. Ook in dit seizoen 
doen de “F-jes” (vanaf 6 jaar) hun in-
trede. E1, E2 en F2 worden kampioen.

In augustus 1978 komt er bij de pu-
pillenafdeling een einde aan een be-
wogen tijdperk. Lau en Lies vd Brand 
treden na vele verdienstelijke jaren 
terug. Zeker voor een aantal Tivo-

lianen was Lies een begrip en zij stond 
beter bekend als de “Pupillenmoe-
der”. Wim van Hout, Frans Dielis en 
Hans Broekhuize zijn hun opvolgers. 
In september wordt John Lamine (be-
kend als verzorger van PSV en Oran-
je) na een voorzitterloos tijdperk van 
enkele jaren benoemd tot voorzitter. 
Zijn toen gedane profethische uit-
spraak “In ons jubileumjaar zitten we 
weer in de 3e klasse” kreeg meteen 
waarde, want het 1e wordt kampioen 
met 4 punten voorsprong op Were Di. 
Helaas wordt het 2e laatste en daar-
door degradeert het 3e elftal. Daar 

Tivoli 1 seizoen 1978-1979: Kampioen 2e klasse afd. Brabant.
Staand (vlnr): Tom Straatman, Piet Joosten, Jan Vlemmix, Wim Saes, Rudy van Bergen, Wim Dielissen, 
Hennie Smulders, Chris vd Elzen, Hennie Bruinen, Hennie vd Brandt, Noud vd Vleuten, John Lamine.

Zittend (vlnr): Simon Groeneveld, Tinie van Rooij, Jack van Stiphout, Wim vd Wiel, Peter van Heesewijk, 
Juul van Hout, Fred vd Horst, Frans Joosten.
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staat tegenover, dat we de laatste 
jaren een geweldige ledengroei door, 
voornamelijk bij de senioren waar we 
op dat moment al 9 elftallen hebben. 
Ook bij de junioren is een opleving 
te zien, want A1 wordt een groots 
kampioen in de A2-klasse. Bij de pu-
pillen halen D2, E2, E3 en E4 ook de 
titel binnen. Riet van de Brand wordt 
leidster van het 1e damesteam en 
Jo van Woensel wordt commissielid.
Er wordt ook een nieuwe vereni-
gingsstructuur ingevoerd waarbij er 
uit alle geledingen, afgevaardigden 
in het Hoofdbestuur plaats nemen.

In het seizoen 1979-1980 hebben 
we dan al 10 seniorenelftallen en het 
1e wordt wederom kampioen en na 
4 jaar onderafdeling is Tivoli terug 
in de (4e klasse) KNVB. A1 komt uit 
in de A1-klasse en wint dat jaar de 
kringbeker. Bovendien worden zij, 
na winst tegen de bekerhouders van 
de Kempen, Helmond, de Meijerij en 
Den Bosch, de trotse houders van de 
Bisschopbeker. Bij de aansluitende 
kampioenschappen om de Neder-
landse beker worden zij “slechts” 
5e. E1 wordt ook kampioen en de 

Tivoli A1 seizoen 1978-1979: Kampioen A2 klasse.
Staand (vlnr): Stef Verdonschot, Sijmen Pruim, Rob Vincken, Hans van Elewout, Martin Visser, Leo Reniers, 

Jos Tompson, Juul van Hout.
Zittend (vlnr): Jeff de Haas, Huib van Linder, Roland Horsten, Frans Horsten, Hans Lenting, Noud vd Vleu-

ten, Rob van Bussel.

Tivoli 1 seizoen 1979-1980: Kampioen 1e klasse afd. Brabant.
Staand (vlnr): Ben vd Sanden, Piet Joosten, Noud vd Vleuten, Lambert Dekkers, Wim Dielissen, Juul van 

Hout, Wim Saes, Hennie Bruinen, Theo van Rooij.
Zittend (vlnr): Fred vd Horst, Tinie van Rooij, Peter van Heesewijk, Jack van Stiphout, Raymond vd Berg, 

Gijs Visser, Martin van Gijzel.
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damesafdeling viert haar eerste lus-
trum met goede resultaten Zowel 
dames 1 als 2 promoveren naar de 
2e klasse. Ook is er een internationaal 
lustrumtoernooi in Elsdorf (Duitsland).

Het seizoen 1980-1981 staat in het 
teken van het gouden 50-jarig jubi-
leum. Mede dankzij uitmuntend werk 
van de toenmalige jubileumcommissie 
is dit voor velen een onvergetelijk sei-
zoen geworden. Deze commissie be-
staat uit: Hans Broekhuize, Tinus van 
Driel, Jack Engelen, Jack Gielen, Arie 
Huben, Mieke Lamine, Willie Philipsen 
en (lange tijd) Juul van Hout. Bij de 
uitgave van het speciale jubileumboek 
zijn ook nog Hein Groeneveld en Ludy 
Vrijdag van de toenmalige redactie 
betrokken geweest. De uitreiking van 
het eerste jubileumboek aan het oud-
ste lid op dat moment, de heer van 
Strien, vindt in besloten viering plaats 
op 16 maart 1981. Naast de receptie 
op 21 maart vinden alle activiteiten in 
mei en juni plaats. Deze activiteiten 
zijn: een tweekamp met het ook ju-
bilerende RPC om de “Straotemmer”; 
diverse toernooien voor junioren, 
pupillen en meisjes, alsmede een 

Tivoli A1 seizoen 1979-1980: Winnaar Kringbeker en Bisschopsbeker.
Staand (vlnr): Stef Verdonschot, Eric vd Palen, Hans van Elewout, Martin Visser, Leo Reniers, Rob Arts, 

Roel vd Meerakker, Juul van Hout.
Zittend (vlnr): Marc Habraken, Jeff de Haas, Roland Horsten, Hans Lenting, Henri Vaessen, Theo vd Brink.

Dames 1 seizoen 1979-1980.
Staand (vlnr): Ben vd Sanden, Marijke Smulders, Ella Huugen, Lilian Heynen, Marina Stinnissen, Ans vd 

Sanden, Marion vd Putten, Wilma Joosten, Riet vd Brand.
Zittend (vlnr): Maaike Creemers, Betty Manders, Annette vd Broek, Beppie Vugts, Anja Scheffers, 

Nel Jacobs.



22

Vlaamse kermis en het Grote Jubile-
umspel; een internationaal A1-toer-
nooi; uitstapje naar Walibi; een wed-
strijd tussen Tivoli 9 en een team van 
oud 1e elftalspelers; een oriëntatierit; 
een damestoernooi; feestavond voor 
seniorenleden met een reünie voor 
oud-leden; jubileumwedstrijd tussen 
Tivoli 1 en Oude Glorie; afsluitende 
koffi etafel voor alle Tivoliwerkers.
De overige hoogtepunten zijn de kam-
pioenschappen van het 2e, A1, B2 en 
D3 en het 12 ½ jarig juniorenleider-
schap van de heer Z. de Wit. Overi-
gens behaalt dan het 2e na het berei-
ken van het kampioenschap geen en-
kel punt meer, o.a. vanwege het feit, 
dat een aantal spelers toegevoegd 
wordt aan het 1e om hen te behoeden 
(zoals bekend met succes) voor de-
gradatie. Ook de promotiewedstrijden 
tegen TOP 3 en de Volharding 2 bren-
gen niet het gewenste resultaat, want 
beide wedstrijden gaan verloren. Flip 
Lenting, die bij Tivoli in die hoedanig-
heid al eerder succesvol was (1967), is 
in het gouden jubileumjaar de nieuwe 
trainer. Wim van Hout stopt vanwege 
gezondheidsredenen als pupillenvoor-
zitter en wordt opgevolgd door Frans 

Tivoli B2 kampioen 1980-1981.
Staand (vlnr): Toon van Bussel, Rob de Jongh, Hans van Bijsterveld, Jack Frencken, Pascal Kauffeld, John Ba-

kermans, Rick van Otterdijk, Willem Huugen.
Zittend (vlnr): Ronald Schulten, Hans Verbaal, Arend Jan Onnink, Geert Jan Kluitmans, Hans Vermeulen, Bennie 

Aarts, Hassan Kesek.  

Tivoli 2 1980-1981: Kampioen 1e klasse afd. Brabant.
Staand (vlnr): Chris Rekkers, Frans Joosten, Peter van Heesewijk, Piet Stokmans, Ad van Hout, Bart Pas-

son, Huib van Linder, Rudy van Bergen, Hennie vd Brandt.
Zittend (vlnr): Jack Engelen, Bert Geenen, Rob Vincken, Cees Lasaroms, Frank Gielen, Theo van Rooij, Arie 

Visser, Piet vd Heijden.
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Verbeek, terwijl tevens de 2e secre-
taris, Cor vd Poel, om gezondheidsre-
denen zijn taken neerlegt. Bij de ju-
nioren is Harrie Klokgieters de nieuwe 
voorzitter als opvolger van Juul van 
Hout en een nieuwe damescommis-
sie gaat van start o.l.v. Jack Manders.

1981 - 1991
In het seizoen 1981-1982 volgt er 
een langdurige crisis op bestuurlijk 
en fi nancieel gebied. Het gehele da-
gelijkse bestuur wil stoppen, echter 
er zijn geen vervangers en zij blijven 
“demissionair” aan. Financieel zitten 
we aan de grond, een onderzoeks-

commissie (Willy Philipsen en Gerrie 
de Wit) gaat het op een rijtje zetten. 
Op de derde bijzondere ledenver-
gadering van dat seizoen komt er 
duidelijkheid en er komt een nieuw 
dagelijks bestuur in de personen van 
Harrie Klokgieters (voorzitter), Ger-
rie de Wit (penningmeester) en Toine 
Coenders (secretaris). Jack Engelen 
volgt Harrie Klokgieters op als ju-
niorenvoorzitter. Charles Kuys stopt 
na vele jaren als terreinchef en Gijs 
Popelier (secretaris)  en de heer Z. 
de Wit (wedstrijdsecretaris) zijn bij 
de jeugd de opvolgers van Tinus van 
Driel en Jack Balvers. Het 5e elftal 
wordt vanwege de vele “bedankjes” 

uit de competitie gehaald. Alleen het 
9e en F1 worden kampioen en de rest 
eindigt een beetje in de middenmoot.

In 1982 wordt met een nieuwtje 
gestart; de zogenaamde “recre-
atie-elftallen”. Bij de dames wordt 
voorzitter Jack Manders vervangen 
door Nel Smulders en bij de senio-
ren worden Tinus van Driel en Jack 
Balvers respectievelijk voorzitter en 
wedstrijdsecretaris. Op 21 augustus 
overlijdt oud-voorzitter John Lamine. 
Theo Nonnemaker wordt de opvolger 
van Toine Coenders, die het al gauw 
voor gezien houdt en de toto- en lot-
tocommissie (Piet Verhulst en Piet 
Dillen) viert haar zilveren jubileum.
Het 4e elftal draagt als 1e team ooit 
shirtreclame en Henk Boon stopt 
na 21 jaar met zijn “juniorenkas”. 

In 1982-1983 is Tivoli 4 het eerste team met shirt-
reclame.

Jubileumwedstrijd in 1981 Tivoli 1 – Oude Glorie.
Staand (vlnr): Piet Stokmans, Gijs Visser, Jan Renders, Peter Smulders, Wim Dielissen, Pim Bekkering, Gerrit 

van Tilburg, Chris van Lint, Martin Visser, Cees Heerschop, Rob Vincken, Hennie Bruinen, Flip Lenting.
Zittend (vlnr): Arie Visser, Theo Raaijmakers, Cees Lasaroms, Gerard Hoenen, Peter Kemper, Frank Gielen, ?, 

Tinie van Rooij, Chris Rekkers, Jack van Stiphout, Miel Peijs.
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Behalve de degradatie van het 3e 
is het enige sportieve vermeldens-
waardige nog dat we voor de tweede 
keer strijden om de “Straotemmer” 
die nu door RPC gewonnen wordt.

In het seizoen 1983-1984 krijgen we 
de eenwording van de junioren- en 
pupillenafdeling met als voorzitter 
Frans Verbeek, Jack Engelen als 2e 
voorzitter, Gijs Popelier als secretaris, 
Hr. Z de Wit als wedstrijdsecretaris 
A/B/C, Frans Dielis wedstrijdsecreta-
ris D/E/F, Hein Groeneveld TC, Hans 

Broekhuize voor de nevenactiviteiten 
en Hennie Schoenmakers als per-
soonlijke begeleiding. Frans Verbeek 
legt zijn functie dan snel weer neer en 
Jack Engelen neemt de honneurs dan 
waar. Ook de “trapjes van het Tivoli-
gebouw” hangen we aan de wilgen. 
Dit seizoen vertrekt de jeugd daar 
voor de laatste keer voor de uitwed-
strijden en ruilen we dit in met het 
parkeerterrein van de Heihoef. Pen-
ningmeester Ger de Wit treedt af en 
Tinus van Driel en Jack Balvers stop-
pen aan het eind van het seizoen bij 

de seniorenafdeling. In januari 1984 
overlijdt Dhr Léautaud (de oprichter 
van de Eindhovense Pupillen Compe-
titie. Juul van Hout wordt als kantine-
beheerder de opvolger van Frans vd 
Nieuwenhof en een nieuw fenomeen 
doet haar intrede: de Bierkaart!! Nog 
steeds niet weg te denken uit onze 
kantine. Ook worden er dit jaar voor 
het eerst reclameborden langs ons 
hoofdveld geplaatst. Het 6e en 8e wor-
den kampioen en een bijzondere hul-
diging valt te beurt aan Wim Dielissen, 
Juul van Hout en Gijs Visser die hun 
250e wedstrijd in ons 1e elftal spelen. 

Het seizoen 1984-1985 blijft zich 
ook kenmerken door vacatureproble-
men. Harrie Klokgieters vertrekt als 
voorzitter en Hennie Schoenmakers 
neemt het jeugdvoorzittershamertje 
over van Jack Engelen. De hoogte-
punten van dit seizoen zijn het 10-
jarig bestaan van de damesafdeling, 
het 3e en 7e worden kampioen en F1 
wint de kringbeker. Na een nauwkeu-
rig onderzoek zorgen “detectives” Elly 
Balvers en Tinus van Driel er voor, dat 
er een sluitende “jubilarissenadmini-
stratie” wordt opgezet en tijdens een Tivoli 6 kampioen 1983-1984.

Staand (vlnr): Cor vd Poel, Marijn van Dongen, John Bor, Piet Pijnenburg, Kees Zegers, Jan Nijs, Hans Weekers, 
Jac Sars.

Zittend (vlnr): Frans Canters, Adrie Kleij, Cees Nihot, Willie Smits, Hans Broekhuize, Arie Huben.
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speciale insigneavond worden 27 le-
den voor hun resp. 50, 40 of 25 jaar 
lidmaatschap van SV Tivoli gehuldigd. 
Toon Gilsing is de bekende nestor 
met een lidmaatschap van 52 jaar 
en tezamen vertegenwoordigen de 
jubilarissen 974 jaar lidmaatschap.
Jack van Heesewijk krijgt de zilveren 
eremedaille in de orde van Oranje 
Nassau i.v.m. zijn 40-jarig dienstver-
band bij Van Straten BV en op 8 juni 
wordt er voor de 1e maal een “Slot-
dag” georganiseerd door Tinus van 
Driel, Arie Huben en Juul van Hout.

Bestuurlijk gezien gaan we in 1985-
1986 een zwaar jaar tegemoet. Na 
de Bijzondere Algemene Ledenver-
gadering in november lijkt het weer 

goed te gaan, omdat de meeste 
vacatures weer ingevuld worden, 
maar de Algemene Leden Vergade-
ring van 19 juni leidt tot een OPHEF-
FINGSVERGADERING in september, 
omdat er geen opvolgers zijn voor 
de vertrekkende/vertrokken Theo 
Nonnemaker, Z de Wit en Frans Die-
lis. Op dezelfde vergadering in juni 
worden Frans Dielis en Arie Groene-
veld benoemd tot lid van verdienste. 
Omdat het bestuur niet ingaat op 
de voorwaarden van de gemeente 
tot koop van de kantine, wordt de 
huur opgezegd en is in september 
een bouwcommissie opgericht. Van-
wege bovenstaande en het niet rond 
krijgen van de fi nanciën volgt een 
negatief advies ten aanzien van de 
bouw van een eigen, nieuwe kantine.
Het 1e elftal en de Dames belanden 
in de nacompetitie maar helaas zon-
der succes, en gelukkig wordt het 8e 
wel kampioen, voor de 3e maal in 
successie. Het 9e komt net iets te-
kort en het 3e degradeert net niet na 
winst in een beslissingswedstrijd. Op 
4 mei 1986 worden Hennie Bruinen, 
Juul van Hout en Gijs Visser gehuldigd 
vanwege hun resp. 350, 300 en 300 

wedstrijden voor Tivoli 1 .  Dameskeep-
ster Beppie Vugts wordt geselecteerd 
voor het Brabantse zaalvoetbalteam.

In het volgende seizoen komt Harrie 
Klokgieters terug als kantinecommis-
sielid en hoofdbestuurslid. In augustus 
wordt Dhr Z. de wit gehuldigd voor zijn 
50-jarig lidmaatschap en ontvangt hij 
o.a. de sportpenning van de Gemeen-
te Eindhoven. Helaas overlijdt hij in 
april van het daaropvolgende jaar.
In september worden op de Bijzonde-
re Algemene Leden Vergadering een 
deel van de vacatures ingevuld en in 
november komt de vacaturecommissie 
met een geheel nieuw en volwaardig 

Tivoli F1 seizoen 1984-1985: winnaar kringbeker.
Staand (vlnr): Rob Dillen, Tommie Geerings, Edwin 
Schellings, Ralf van Leeuwen, Ralf Nijssen, ? Ron 

Boot.

Op 4 mei 1986 spelen Gijs Visser, Hennie Bruinen 
en Juul van Hout resp. hun 300e, 350e en 300e wed-

strijd voor Tivoli 1.
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bestuur. Door inzet van velen wordt 
een “gekregen” kantine (op)gebouwd 
onder leiding van Hennie Schröder jr.
Sportief gezien was het maar een matig 
jaar. Het 1e degradeert naar de afde-
ling Brabant en alleen E2 en de dames 
konden een kampioenschap vieren.

In het seizoen 1987-1988 moeten 
we afscheid nemen van oud-terrein-
knecht Gradje Veulings. Hij overlijdt 
op 51-jarige leeftijd.  Duncan Bell is 
in dit seizoen de nieuwe trainer, maar 
na een goede voorbereiding is het 1e 
vlug het spoor bijster. Dit leidt tot 
het voortijdig vertrek van de trainer 
en Juul van Hout neemt voor de rest 
van het seizoen zijn taken over. Het 
1e weet zich maar amper te hand-
haven. Het 5e elftal wordt voor de 4e 
keer in 5 seizoenen kampioen. Het 6e 
viert ook haar kampioenschap. D1 
wordt herfstkampioen en F1 haalt 
het lentekampioenschap binnen.
In dit seizoen wordt voor de 1e maal 

in de historie de titel “Lid van Verdien-
ste” uitgereikt aan iemand terwijl hij 
nog in functie is, en wel aan Tinus van 
Driel. De Grote Clubactie is een groot 
succes met de verkoop van 2600 loten.

In het seizoen 1988-1989 worden we 
weer geconfronteerd met het overlij-
den van een aantal oudgedienden, te 
weten, Dhr. Drayer en Dhr. van Strien.
Onder leiding van Juul van Hout 
doet het 1e jet uitstekend en pro-
moveert (na het behalen van de 3e 
periodetitel) naar de 4e klasse KNVB.
Door suggererende opmerkingen 
van het Eindhovens Dagblad wor-
den de verhoudingen tussen SV 
Tivoli en het ED er niet beter op 
(we noteren 1989!!!). C1 wordt 
overigens ongeslagen kampioen. 

Dames Tivoli kampioen 1986-1987.

1986-1987: een impressie van de bouw van de “gekregen” kantine.

Tivoli C1 seizoen 1988-1989: ongeslagen kampioen.
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In november 1988 wordt Bart Valen-
tijn de opvolger van Jan Laseroms 
als terreinchef en laatstgenoemde 
overlijdt in december van 1989.

Hennie Bruinen wordt in 1989-1990 
gehuldigd vanwege het feit dat hij 500x 
de kleuren van Tivoli in het 1e elftal 
verdedigde en hij neemt overigens op 
het eind van het seizoen ook afscheid.
Het 5e wordt weer eens kampioen 
en D1 verliest het kampioenschap 
in de allerlaatste minuut van de 

verlenging tegen DBS. F1 wint in de 
voorjaarsreeks al haar wedstrijden 
en E1 en E2 eindigen op een zeer 
mooie 2e plaats. Het seizoen wordt 
gesloten met een kien/balavond 
en een Mix-toernooi. Juul van Hout 
stopt als trainer,  maar het belang-
rijkste blijft toch wel, dat Tinus van 
Driel na 9 jaar zijn functies neerlegt.

Dan het diamanten jubileum. Door 
allerlei problemen wordt het 60-jarig 
bestaan in 1991 wordt niet echt ge-

vierd en we belanden opnieuw in een 
bestuurscrisis, o.a. door het opstap-
pen van voorzitter Wim van Hout en 
vice-voorzitter Theo Hanraths. De in 
april benoemde commissie van goede 
diensten weet een nieuw bestuur te 
vormen, dat in het nieuwe seizoen zal 
bestaan uit Theo de Waal (voorzit-
ter), Rob Vincken (secretaris) en Pe-
ter van Heesewijk (penningmeester). 
Voor de 3e maal in de geschiede-
nis degradeert het 1e elftal naar de 
zogenaamde Boerenbond. Gijs Vis-
ser wordt inmiddels op 17 maart 
gehuldigd vanwege het feit dat hij 
zijn 500e wedstrijd voor Tivoli 1 
heeft gespeeld. Het 6e elftal (de Ve-
teranen) wordt kampioen en hier-
mee stopt dit elftal ook. Zij hangen 
de sloffen aan de bekende wilgen.

Tivoli 1 seizoen 1988-1989: promotie naar de 4e klasse KNVB.
Staand (vlnr): Jan Vlemmix, Toon vd Laarschot, Geert vd Heijden, René Reniers, Martin Visser, André Notten, Gijs 

Visser, Hennie Bruinen, Fred vd Horst, Wim van Hout, Juul van Hout.
Zittend (vlnr): Tinus van Driel, René van Heertum, Cees Lasaroms, Ronald vd Aalst, Peter Smulders, Frans Ver-

beek, Martien Dielissen, Marcel van Berkum, Geert Oosterbosch, Berry van Gompel.

Gijs Visser speelt op 17 maart 1991 zijn 500e wedstrijd 
voor Tivoli1, waarvoor hij in de bloemetjes wordt gezet.
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1991 - 2001

In 1991-1992 krijgen we opnieuw 
te maken met het verlies van een 
aantal dierbare leden, te weten, Lies 
(Pupillenmoeder) van den Brand, Piet 
van Dooren, Toon Gilsing, “Opa Hui-
zing, Jac vd Ven en Ernesto Nichela.
Bestuurlijk gezien zitten we in een 
rustiger vaarwater en slechts de 
jeugdcommissie start zonder voorzit-
ter maar in de loop van het seizoen 
gaat Riek van Herk deze functie in-
vullen. Bert vd Berg wordt de terrein-

chef als opvolger van Trinus Huizinga.
Het 1e behaalt een periodetitel, maar 
mist de promotie net, terwijl het 2e de 
degradatiedans net niet ontspringt. 
D1 en E1 worden kampioen maar 
dit wordt niet door de KNVB erkend 
omdat er onderling uigemaakt dient 
te worden wie er “werkelijk” kampi-
oen” zou zijn. Natuurlijk worden onze 
kampioenen toch door ons gehuldigd.
In samenwerking met de Vereniging 
voor Sport en Ontspanning wordt er 
voor de 1e maal (en met succes) een 
voetbaltoernooi georganiseerd voor 

en met verstandelijk gehandicapten.

In het seizoen 1992-1993 degradeert 
ons 1e elftal weer naar de 2e klasse. 
We hebben verder gen kampioenen 
en ook geen degradanten. Een op-
nieuw opgerichte vacaturecommis-
sie heeft goed werk verricht, maar 
heeft niet alle vacatures ingevuld, 
ondanks een in het leven geroe-
pen discussieavond. Aan het eind 
van het seizoen stopt Theo de Waal 
als voorzitter en er breekt opnieuw 
een “voorzitterloos” tijdperk aan.

In het seizoen 1993-1994 worden het 
1e en 2e net geen kampioen, maar 
het 1e weet via een verschrikkelijk 
spannend beslissingsduel met Dom-
melen toch promotie af te dwingen. 
Het 2e gaat ook naar een hogere 
klasse vanwege het feit dat het 3e 
kampioen wordt. Ook het 6e elftal 
haalt de titel binnen. Riek van Herk 
legt haar werk als voorzitster van de 
jeugd neer en er is geen opvolger. In 
(nog steeds) het seizoen 1993-1994 
behalen A1 en D1 de 1e plaats en A1 
wordt Algemeen Kampioen. D1 wordt 
dan ook eervol 2e in de “D-klasse”.

Tivoli A1 kampioen seizoen 1993-1994
Staand (vlnr): Willem Scheenjes, Stuard Mayers, Steven Sanders, Ben Aarts, Jeroen Waterman, Erdish Baygin, 

William Berben, Arthur Massoeurs.
Zittend (vlnr): Faruk Kamber, William Werrens, Freddy Meulensteen, Robby vd Brand, Laudir Curiël, Jeffrey 

Kleine Deters, Patrick Mayers, Perry Plompen.
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Het jaar hierna komen veel commis-
sies in de personele problemen en ook 
bij de jeugd is er geen voorzitter. Wim 
van de Wiel behartigt als jeugdcoördi-
nator de belangen. Zelfs het clubblad 
verkeert in “problemen” doordat het 
aantal adverteerders afneemt en ze 
zich in geldelijke zorgen bevinden. 
Het 1e en het 2e weten zich met veel 
moeite te handhaven, vooral door 
de hulp en inzet van diverse jeugd-
spelers. Het 5e (ofwel het vorige 6e) 
wordt opnieuw kampioen, terwijl het 
3e (na beslissingswedstrijden) daar 
net naast grijpt. Bij de jeugd wor-
den C1 en E1 klasse- en algemeen 
kampioen. Er wordt voor het eerst 
een “werkersavond” georganiseerd 
voor alle vrijwilligers van onze ver-
eniging, en die wordt drukker bezocht 
dan de Algemene Leden Vergadering.
Het meest droevige nieuws is dat 
de beschermvrouwe van onze ver-
eniging, Annie Prijden overlijdt.

Ook in het seizoen 1995-1996 krijgen 
we weer te maken met het verlies van 
erg dierbare leden. Piet Verhulst, Jan 
Prijden en Jan Beerings ontvallen ons. 
Daarnaast hebben we een senioren-

Tivoli 1 seizoen 1993-1994: Promotie naar de 1e klasse afd. Brabant.
Staand (vlnr): Theo de Waal, Berry van Boxtel, Bart de Waal, Geert Oosterbosch, Peter Engelen, Cees Lasaroms, 

Turan Celic, Berry van Gompel, Martien Dielissen, René van Eijck, Hans Verbaal, Frans Mink.
Zittend (vlnr): Frans Veldpaus, Alwin Geraets, Harrie Blankers, Franklin Klumpkens, Jacco vd Ven, Perry Plompen, 

Ronal vd Aalst, Ad Bruinen, René van Heertum, Frans Veldpaus sr. 
 Liggend: Marcel van Berkum.

Tivoli 1 seizoen 1994-1995.
Staand (vlnr): Gijs Visser, Ben Aarts, Berry van Gompel, René van Heertum, Martien Dielissen, Berry van Box-

tel, Turan Celik, René van Eijck, Toon vd Laarschot, Frans Mink.
Zittend (vlnr): Marcel van Berkum, Jacco vd Ven, Frans Veldpaus, Harrie Blankers, Cees lasaroms, 

Peter Engelen, Franklin Klumpkens.
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elftal minder, terwijl we voor het eerst 
sinds jaren geen A-team hebben en 
B1 tijdens de competitie wordt terug-
getrokken wegens te weinig spelers. 
Het 1e weet zich niet te handhaven, 
het 4e wordt opnieuw kampioen, het 
2e behaalt een knappe 2e plaats, en 
we hebben een zwaar tekort aan lei-
ders en scheidsrechters. Bij de jeugd 
worden E1, E2 en C1 voorrondekam-
pioen, E1 en C1 worden ook nog al-
gemeen kampioen en D1 wordt klas-
sekampioen. Door de oprichting van 
een actiecomité is er een aantal goed-
lopende activiteiten georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld een sponsorloop. 

Op de ledenvergadering van 20 juni 
1996 wordt Juul van Hout gehuldigd 
met de titel: “Lid van Verdienste”.

In het seizoen 1996-1997 pakt het 1e 
elftal wel de periodetitel maar volgt er 
geen promotie. Het dieptepunt is wel 
dat het 2e een spelerstekort heeft als-
ook het 6e elftal. Laatstgenoemd elf-
tal wordt dan ook (in februari 1997) 
teruggetrokken uit de competitie.
Bij de jeugdafdeling wordt Wim van 
de Wiel opgevold door Peter van 
de Wiel, en F1 sluit het seizoen af 
met een kampioenstitel, terwijl B1 
het kampioenschap aan zich voor-

bij ziet gaan in de laatste wedstrijd.
Behalve kaderproblemen zien we dit 
seizoen het “zo maar” wegblijven van 
spelers steeds vaker gebeuren. Geluk-
kig draait de kantine goed en wordt op 
fi nancieel gebied steeds belangrijker.

Het daaropvolgende seizoen 
1997-1998 wordt wederom ge-
kenmerkt door het overlijden van 
een aantal bekende Tivolianen: 
Tijn Vermeulen, Jack van Heese-
wijk, Jo Vincken en Frank Sporry.
Nieuw in dit jaar is een andere afslui-
ting van het seizoen in de vorm van 
de zeskamp, alsook de invoering van 
de categorie KIDDYS, de allerklein-
sten (jonger dan 6 jaar). Het 1e elftal 
behaalt wel een periodetitel maar in 
de nacompetitie blijken Eindhoven en 
RKVVO te sterk. Bij de jeugd weten 
B1, D1 en F1 een kampioenschap Tivoli E1 kampioen seizoen 1996-1996.

Staand (vlnr): Cees Pasmans, Frank Gielen, Stan van Miltenburg, Yessir Tallih, Robbie Nies, Jeffry Sporry.
Zittend (vlnr): Huib Merkelbach, Martin Samang, Nicky Gielen, Edvaldo Curiël, Jonas Adhanom.

Tivoli C1 seizoen 1996-1997.
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binnen te slepen, en wederom volgt 
er een Bijzondere Algemene Leden 
Vergadering omdat er veel te weinig 
kader is. Een jarenlange samenwer-
king met café de Rotonde eindigt, 
omdat het café verkocht wordt.

In het seizoen 1998-1999 ontvalt ons 
Hennie “Fons” van de Brand. Weder-
om behaalt ons 1e een periodetitel, 
en wederom missen ze ook weer de 
promotie. Het 4e wordt (weer) eens 
kampioen, we hebben dit jaar geen 
“B”, maar wel weer een A1, een eer-

ste vereiste voor een goede doorstro-
ming naar de seniorenafdeling. Toch 
komt er wat dat betreft een diepte-
punt, want uiteindelijk blijkt, dat we 
het seizoen daarop GEEN A-, B- of 
C-elftal op de been kunnen brengen.

Een bijna onvermijdelijke rode draad 
lijkt zich door onze vereniging te trek-
ken als ook in het seizoen 1999-2000 
opnieuw bekende Tivolianen overlij-
den, te weten Piet Dillen, Piet Pijnen-
burg en pater van den Bogaard. Het 
6e elftal wordt uit de competitie geno-

men, het 4e wordt opnieuw kampioen 
en bij de jeugd wordt Rob van Bus-
sel voorzitter en als zodanig lid van 
het hoofdbestuur. Bij diezelfde jeugd 
worden E2, F1 en F2 kampioen, maar 
helaas hebben we dit jaar ook geen 
“D” op de been kunnen brengen. Er 
is een verschrikkelijk groot kaderpro-
bleem, alsook dreigende spelerste-
korten, die nu dusdanig ongekende 
vormen aan nemen, dat er zelfs weer 
gesproken wordt over opheffi ng, om-
dat het voor het bestuur een onver-
antwoorde situatie lijkt te worden.

Erop of eronder, dit is de strekking 
aan het begin van het seizoen 2000-
2001. Het lijkt erop, dat de selectie 
op volle oorlogssterkte aan het sei-
zoen kan beginnen, maar niets is 
minder waar. Na een aantal weken 
blijkt, dat we qua aantal niet een vol-
ledig 2e op de been kunnen brengen 
met als consequentie: terugtrekken 
uit de competitie. Dit zou behoorlijke 
consequenties kunnen hebben voor 
zowel de vereniging, maar zeer zeker 
ook het bestuur. Als gevolg hiervan 
wordt er (voor de zoveelste keer in 
ons bestaan) een BALV uitgeschreven 

Tivoli 4 kampioen 1998-1999.
Staand (vlnr): Jack Engelen, Frank Gielen, Peter vd Laar, Wim vd Wiel, Piet Stokmans, Rob Vincken, Peter 

Smulders, Jeffrey de Haas, Wiel Lanters.
Zittend (vlnr): Jos van Kraaij, Peter van Heesewijk, Fred vd Horst, Henri Vaessen, Nico Jansen, Jurgen Fes-

kens, Willie van Hout, Arie Visser.
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in november om in ieder geval de on-
gerustheid van het bestuur duidelijk 
te maken. Tijdens deze vergadering 
is o.a. een commissie van goede 
diensten in het leven geroepen met 
als doel, de problemen en gewenste 
organisatie boven water te krijgen. 
Tijdens één van deze besprekingen 
wordt Dré Rennenberg aangedragen 
als en later benoemd tot voorzitter ad 
interim, wat nog werd bekrachtigd op 
de BALV in februari. Tevens is er voor 
een aantal commissies aanvulling ge-
komen, maar in de praktijk is deze 
aanvulling of van korte duur of een 

wassen neus gebleken. Op de nieuw-
jaarsreceptie op 7 januari worden Pe-
ter Scheepers (40 jaar lid), Gijs Visser, 
Peter Smulders, Willem Huugen, Jack 
Engelen en Berry van Gompel (allen 
25 jaar onafgebroken lid) gehuldigd.
Gevoetbald is er ook nog. Zowel het 
3e als het 4e (ja, alweer) wordt kampi-
oen, daarvoor onze felicitaties, terwijl 
het 5e een moeizaam seizoen heeft 
doorgemaakt. Het 1e eindigt in de on-
derste regionen van de 6e klasse. Bij-
zonder daarbij is wel, dat de KNVB we-
derom een nieuwtje heeft, waardoor 
het 1e bij voorbaat naar de 5e klasse 

promoveert (alle 6e klassen worden 
opgeheven). Aan het eind van het 
seizoen gaat trainer Tommy Konings 
onze club verlaten. Bij de jeugd zien 
we weer wat aanwas, waardoor we 
weer een D1 en D2-team hebben. De 
F1 wordt kampioen in de najaarsreeks 
en de overige jeugdteams hebben 
een redelijk tot goed seizoen gehad, 
zonder een kampioenschap behaald 
te hebben. Opmerkelijk tijdens het 
jeugdtoernooi dit jaar is de deelname 
van een team uit Zweden (Nortulls 
sk), dat een vijftal dagen in Eindho-
ven is geweest en begeleid door een 
afvaardiging van onze jeugdafdeling, 
waarvoor met name Wim vd Heuvel 
en René Bulthuis zich bijzonder heb-
ben ingezet. Een bijzonderheid is, dat 
Tibbe Högberg, die in de seizoenen 
daarvoor enkele jaren bij onze Tivoli-
jeugd heeft gevoetbald, deel uitmaakt 
van dat Zweedse team. Henk Ren-
nenberg start dit seizoen zijn veel-
zijdige “nevenactiviteiten”-carrière.
Natuurlijk hebben we dit seizoen 
ook ons 70-jarig bestaan. Ondanks 
alle problemen heeft de inderhaast 
tot jubileumcommissie omgedoopte 
nevenactiviteitencommissie onder 

Tivoli 3 kampioen 2000-2001.
Staand (vlnr): Jos Mekenkamp, Marcel Visser, Gijs Visser, Bertil Geurts, Ronnie van Oorschot, Mark Panhui-

zen, Berry van Boxtel, Cees Lasaroms, Alwin Geraets, Bas Tulp.
Zittend (vlnr): Harrie Blankers, Martien Dielissen, Jacco vd Ven, Berry van Gompel, Thomas van Haaren, 

René van Heertum.
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de bezielende leiding van Anja van 
Heesewijk en Ine Engelen toch nog 
een aantal activiteiten weten te orga-
niseren. Ons platina jubileum wordt 
opgefl eurd met: de speciale en zeer 
geslaagde viering van de verjaardag 
zelf voor leden en een aantal geno-
digden op vrijdag 16 maart, waarbij 
Piet van Eijck en Nol Verhulst (niet 
aanwezig) als langst nog in leven 
zijnde leden (vanaf 1934) daarvoor 
gehuldigd werden; de speciale feest-
middag met allerlei spelletjes, friet en 
snacks voor de jeugd op zaterdag 17 
maart; een soort jubileumwedstrijd, 
waarbij de aftrap verricht wordt door, 
wie anders dan Piet van Eijck, tus-
sen diverse leden en oud-leden op 
vrijdag 15 juni (organisatie werd slim 

uitbesteed aan Cor de Waal, Peter 
van Heesewijk en Jack Engelen); de 
inmiddels traditionele (4e keer) zes-
kamp wordt uiteraard omgedoopt in 
jubileumzeskamp en vindt plaats op 
zaterdag 16 juni. De redactie ten slot-
te zorgt, met bijzondere medewer-
king van freelancer Peter van Heese-
wijk, voor een prettige verrassing 
met een speciale jubileumuitgave.
Na een voorafgaande handtekenin-
genactie op initiatief van Cor de Waal, 
Franklin Klumpkens, Pascal Janssen 
en Peter Engelen in de week ervoor, 
worden tijdens de feestavond van de 
zeskamp op 16 juni Jack Engelen, 
Rob Vincken en Peter van Heese-
wijk benoemd tot lid van verdienste.

2001 - heden

In het seizoen 2001-2002 heeft onze 
club een duo dat samen het hoofd-
trainerschap op zich neemt. Gijs Vis-
ser en Frans Veldpaus trainen dit jaar 
nl. samen onze selectie. Mede door 
deze twee nieuwe trainers vindt er dit 
jaar een enorm ledenverloop plaats. 
Per saldo komt dit neer op een fl inke 

aanwas van spelers, zowel bij de 
jeugd als bij de senioren. Dré Ren-
nenberg, onze nieuwbakken interim-
voorzitter, schrijft maandelijks enkele 
bevindingen die we in het clubblad 
dan weer terug kunnen lezen. Als Dré 
steeds vaker in de clubbladen ver-
schijnt, blijkt dat de toevoeging ‘inte-
rim’ eigenlijk overbodig is. Deze toe-
voeging wordt dan ook lopende het 
seizoen weggelaten in de clubbladen, 
waardoor Dré voortaan als voorzitter 
wordt aangemerkt. Thomas van Haar-
en wordt voorzitter van de senioren-
commissie en hoofdbestuurslid. In dit 
seizoen moeten wij afscheid nemen 
van Nol Verhulst (lid van verdienste) 
en ons aller Bert(je) vd Berg. Bert 
was al jarenlang onze terreinknecht. 

Piet van Eijck en Nol Verhulst die als langst, nog in 
leven zijnde leden op 16 maart daarvoor zijn onder-

scheiden. Op de linkse foto ziet u Piet en op de rechtse 
mevr. Zus Verhulst, die namens haar zwager Nol de 

onderscheiding ontving. 

Dré Rennenberg, voorzitter 2001-2005.
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie krij-
gen we er twee leden van verdienste 
bij, want de gebroeders Groeneveld 
(Simon en Hein) worden tijdens die 
receptie op basis van verdiensten 
in een wat verder verleden daartoe 
gehuldigd. Zowel onze E2 als de D1 

wordt dit jaar twee keer kampioen. In 
het najaar en het voorjaar vieren zij 
daarom hun feestje. Verder wordt de 
D2 ook nog najaarskampioen en gaan 
ons 3e en 6e er allebei met de titel 
vandoor op het einde van het seizoen. 
Behalve deze kampioenschappen, 
hebben we in dit seizoen ook nog een 
ontzettend leuk feestje gehad in onze 
kantine, nl. de stropdaspiswedstrijd. 
Voor dit evenement is onze kantine 
omgebouwd tot een soort van skihut. 
Opvallend en heel bijzonder in dit sei-
zoen is, dat Peter vd Laar op 43-ja-
rige leeftijd debuteert in het 1e. Bij de 

jeugd zijn de eindstanden als volgt: 
D1- de eerste plaats, de D2- de vijfde 
plaats, de E1- de vijfde plaats, de 
E2- de eerste plaats, de F1 de zesde 
plaats en ten slotte de F2- de derde 
plaats. Bij de senioren is er nog een 
opmerkelijk feit te noteren, zowel ons 
6e als ons 5e team speelt dit jaar in de 
reserve 6e klasse 637. In die klasse 
wordt ons 6e kampioen en eindigt ons 
5e helemaal onderaan als laatste. De 
overige seniorenteams eindigen op de 
volgende plaatsen: Het vaandelteam 
doet het niet al te best en eindigt op 
de voorlaatste plaats, ook ons andere 
selectieteam komt niet veel hoger; 
het tweede eindigt op de achtste 
plaats, het derde wordt, zoals eerder 
gezegd, kampioen en ons vierde team 
wordt knap 5e in hun klasse. In dit 
seizoen hebben we derhalve gespeeld 
met zowel 6 jeugd- als 6 senioren-
teams. Bij de jeugd missen we ech-
ter nog steeds doorstroming richting 
senioren want het eerste jeugdteam 
is de D1. Het seizoen wordt wederom 
afgesloten met een geweldige zes-
kamp op ons sportpark ‘De Heihoef’.

In het seizoen 2002-2003 worden al 

Tivoli 6 kampioen 2001-2002.
Staand (vlnr): Jack Engelen, Marc Habraken, Jeffrey de Haas, Nico Janssen, Jelle Bender, Wiel Lanters, Stef 

Verdonschot, Rob Vincken, John vd Dungen , Wim vd Wiel
Zittend (vlnr): Frank Gielen, Peter Smulders, John Maertens , Willie van Hout, Peter vd Laar, Fred vd Horst, 

Henri Vaessen.

Tivoli E2  najaars-kampioen 2001-2002.
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onze seniorenelftallen (5 om precies 
te zijn) ingedeeld in zware competi-
ties. Ons eerste elftal wordt dit seizoen 
nog steeds getraind door Gijs Visser 
en Frans Veldpaus. Het kent een zeer 
moeilijke start, schraapt hier en daar 
wat puntjes bij elkaar en eindigt als 
een na laatste. Alleen Nederwetten 
weet in dat seizoen minder punten 
bij elkaar te sprokkelen in deze 5e 
klasse standaard 5K. Het tweede elf-
tal heeft een niet veel beter seizoen. 
Het derde elftal weet als enige voor 
feestvreugde te zorgen door ongesla-
gen kampioen te worden en dat voor 
de derde keer achter elkaar. Helaas 
zullen veel spelers van dit elftal een 

seizoen later naar DBS vertrekken.
De jeugd bestaat uit 5 elftallen waar-
onder één D-elftal, 3 E-elftallen en 1 
F-elftal. Later in het seizoen komt daar 
bij de F een tweede jeugdelftal bij. De 
E1 en de F1 worden allebei kampioen 
en hebben dus recht op friet en fri-
kandellen. Jammer is dat het geplan-
de jeugdtoernooi in mei van dat jaar 
niet door kon gaan vanwege te weinig 
animo van andere verenigingen. Maar 
in plaats daarvan wordt een eigen 
jeugdmixtoernooi gehouden wat ook 
zeer goed is bevallen. Gedurende het 
gehele seizoen wordt er om vrijwil-
ligers gevraagd voor verschillende 
taken maar met name in de jeugdsec-

tor blijven er dringend mensen nodig.
Verder is er in dit jaar sprake van een 
andere voetbalclub met als thuisha-
ven de Heihoef. De club zou VV Bos-
porus gaan heten maar verder dan 
een naam is het nooit gekomen. Ook 
hebben we weer genoeg jubilarissen 
in dit jaar te vieren en dat zijn Frans 
Dielis en Peter van de Wiel (25 jaar 
lid), Henk Leuverman en Henk Ie-
dema (40 jaar lid) en Pater Smarius, 
Henk Boon en Lau van de Brand (een 

Tivoli 3 kampioen 2002-2003.
(vlnr): Gijs Visser, Martien Dielissen, Mark Panhuizen, Jacco vd Ven, Berry van Gompel, Cees Lasaroms, Harrie 

Blankers, Thomas van Haaren, Arno van Happen, Bas Tulp, Ronnie van Oorschot, Berry van Boxtel, Frans Veldpaus. Tivoli Fi kampioen 2002-2003.

Tivoli E2 seizoen 2002-2003.
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halve eeuw lid). Hennie Schröder sr. 
stopt als wedstrijdsecretaris bij de se-
nioren en wordt benoemd als lid van 
verdienste. Hij zal volgend seizoen 
opgevolgd worden door Peter Smul-
ders. De redactie ondergaat in dit 
jaar een kleine reorganisatie. Franklin 
gaat weer eens naar het buitenland, 
maar komt na een kleine 4 maanden 
al weer terug om zich weer gauw bij 
de redactie te voegen. En Pascal be-
steedt meer tijd aan zijn studie maar 
zijn moeder Tonnie Janssen neemt op 
de achtergrond een hoop taken van 

hem over. Aan het eind van het seizoen 
stopt Thomas van Haaren en wordt 
opgevolgd door Henny Schröder jr.

In het daaropvolgende seizoen begin-
nen we met net zoveel elftallen in de 
jeugd als vorig seizoen. Wel is het ver-
heugend, dat we een nieuw C1 heb-
ben, maar we moeten het nog steeds 
zonder een A- en B-elftal doen. Bij 
de senioren hebben we een elftal in 
moeten leveren en zijn er nu in plaats 
van 5 maar 4 seniorenelftallen. Toch 
valt er wel wat te vieren, het huidige 

3e elftal bestaat dit jaar namelijk 12½ 
jaar en dat wordt op 6 september dan 
ook gevierd met een toernooi onder 
de (oud-)leden van dit team en een 
afsluitend feest in de kantine. Inte-
ressant detail is dat van het huidige 
3e er nog zo’n 5 spelers c.q. begelei-
ders aanwezig zijn die er ook bij de 
oprichting van het team al bij waren. 
Hier wordt uiteraard in het club-
blad ook veel aandacht aan besteed, 
met o.a. een geschiedschrijving.
Onze selectie kreeg dit seizoen te ma-
ken met een nieuwe situatie. Na twee 

Tivoli 3: 12½-jarig jubileum seizoen 2003-2004.



37

seizoenen Gijs Visser als trainer/coach 
van het 1e, zal dit jaar Frans Joosten 
de nieuwe coach zijn. Gijs blijft de se-
lectie nog wel trainen, maar op zon-
dag zal Frans Joosten de leiding op 
zich gaan nemen. Het 2e elftal zal op 
zondag begeleid worden door Martin 
Dielissen en Rudi Sanders. Ook de 
jeugdafdeling is op bepaalde plaatsen 
gereorganiseerd, zo gaat Wim van 
der Putten de F1 trainen en zal Marcel 
van Eeuwijk naast Bekir Kuzu de D1 
gaan begeleiden. Wat later gaat ook 
Stef Verdonschot meehelpen de E1 
te trainen en wordt Yassin Saka de 
nieuwe leider van de D1. Ook blijven 
er nieuwe jeugdleden toestromen 
om onze vereniging te versterken.
Een ander heugelijk feit is dat de ge-
hele jeugdafdeling door een anonie-
me, gulle gever volledig is uitgerust 

met nieuwe tenues. Een geweldige 
verbetering en een goede uitstraling 
voor onze club naar buiten toe. Ver-
nieuwing is daarentegen niet altijd, 
enkel positief, het houdt ook in dat 
er afscheid genomen moet worden 
en afscheid wordt er genomen van 
Leny van Heesewijk. ‘Oma Leny’ 
besluit er namelijk na jarenlange 
trouwe dienst mee te stoppen. Op 
77-jarige leeftijd is zij dan ook wel 
pensioengerechtigd, maar zonder 
deze lieftallige barjuffrouw zal de 
kantine nooit meer hetzelfde zijn. 
Ook binnen de clubbladredactie zijn 
er enkele veranderingen ondergaan, 
zo gebruikt de redactie met ingang 
van dit jaar een nieuw opmaakpro-
gramma, dat het fabriceren van het 
clubblad aanzienlijk zou moeten gaan 
versnellen. Ook op het personele vlak 
verandert er wat, zo is Hans Sanders 
toegetreden tot de redactie, hij is de 
vervanger van de vertrokken Peter 
Engelen. Op 22 november is Marisa 
van Eeuwijk geselecteerd door de 
KNVB District Zuid I, kring Eindho-
ven om in dit elftal een wedstrijd te 
spelen tegen kring Tilburg. Ook zo 
rond deze tijd wint het 1e zijn eerste 

wedstrijden en dat mag ook wel na de 
eerste 6 teleurstellende nederlagen. 
Ook het 2e elftal beleeft een moeilijke 
start van het jaar net als het 4e, daar-
entegen draait het derde rond de win-
terstop mee bovenaan in hun klasse. 
Aan het eind van het jaar kampen 
veel elftallen met blessureleed en 
hebben veel (dan niet alle) senio-
renteams een tekort aan spelers. 
Peter van Heesewijk geeft aan dat 
na 13 jaar dit zijn laatste seizoen als 
penningmeester zal zijn en wil het 
resterende halfjaar gebruiken om een 
opvolger te vinden. Deze opvolger 
laat niet al te lang op zich wachten en 
Theo de Waal zal volgend seizoen de 
nieuwe penningmeester worden. Ook 
wordt er bekendgemaakt dat Roland 
Vlemmix volgend seizoen de nieuwe 
hoofdtrainer van Tivoli wordt en zijn 
er geruchten over een eventueel sa-

Leny van Heesewijk wordt benoemd tot lid van verdienste.
(vlnr): Leny van Heesewijk, Rob Vincken,

 Dré Rennenberg.

Tivoli E1 seizoen 2003-2004.
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menwerkingsverband van Tivoli met 
de buren van VVS, wat er uiteinde-
lijk niet zou komen. Ook zijn er dit 
jaar verschillende activiteiten voor 
de leden, zoals een darttoernooi, een 
fi etstocht, het kerst- en mixtoernooi, 
een ’t leven is al zo duur party’ en na-
tuurlijk de zeskamp. Gedurende het 
jaar worden verschillende mensen in 
het zonnetje gezet, zo worden Leny 
van Heesewijk en Cees Scheffers 
beide benoemd tot lid van verdienste 
en worden Jan Dieks en Frans Joos-
ten gehuldigd voor hun respectieve-
lijk 25- en 40-jarige lidmaatschap.
Aan het eind van het seizoen is Tivoli 
1 troosteloos onderaan geëindigd en 
heeft het 2e zich kunnen handhaven 
in hun klasse. Het 3e eindigt in de 
middenmoot en ons 4e speelt een sei-
zoen lang voetbal zonder daarbij ook 
maar een punt te behalen. De jeugd-
afdeling beleeft over het algemeen 
een positiever seizoen, waarbij vooral 
de kampioenschappen van de D1 en 
de E2 en de toestroming van vele 
nieuwe jonge leden extra opvallen. 
Het voor Tivoli meest trieste nieuws 
is dit jaar zonder twijfel het, op 1 
mei 2004, overlijden van oud-speler 

en (jeugd)leider Tonny van Bussel. 

Het seizoen daarop, 2004-2005 
schrijven we dan, vindt er een enor-
me groei van het aantal jeugdleden 
plaats, en het wordt dan ook een 
belangrijke taak om voor al deze en-
thousiaste voetballertjes goede bege-
leiding te vinden. We starten dan ook 
met 7 jeugdelftallen en het is zeer 
verheugen, dat daar behalve een C1 
ook de B1 als 2e juniorenelftal is bij 
gekomen. Ook komen er 15 spelers 
bij voor de selectie, helaas hebben 
ook 11 spelers besloten de selectie 
en de club te verlaten. Bij de senioren 
starten we wederom met 4 elftallen. 

Het overlijden in dit jaar van Stan 
Verdonschot is uiteraard een zeer 
trieste gebeurtenis. Stan was een 
fanatiek supporter van het 3e en in 
het verleden ook nog jaren jeugdlei-
der van onze vereniging. Dit seizoen 
geldt er in de kantine op zaterdagen 
een rookverbod tot 13:00 uur, om 

Tivoli D1 kampioen 2004-2005.

Tivoli F1 kampioen 2004-2005.
(vlnr): Yannick Baha Nque, Mitchell Dielissen, Luc Verbeek, Mike Thoonen, Marvin vd Bogaard, Samir Shahir, 

Maikel Timmermans, Mike Verhoeven, Lawin Barwani. 
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onze 7 jeugdelftallen ook na het spor-
ten een gezonde omgeving te bieden. 
Ook wordt er een gedragsreglement 
verspreid om de leden, de nieuwe en 
de oude, op de hoogte te stellen van 
de normen en waarden die er binnen 
onze vereniging gelden, er van uit-
gaande dat deze zich daar dan ook 
conform aan zullen houden. Rob Vinc-
ken is druk bezig met het zoeken naar 
een opvolger voor zijn functie als se-
cretaris. Leuk feitje is dat Henk Boon, 
lid van verdienste en 50 jaar lid van 
onze vereniging, in dit jaar benoemd 
wordt in de orde van Oranje-Nassau 
en namens de koningin een lintje 
ontvangt. Ook het clubblad verandert 

een klein beetje en er is een nieuwe 
maandelijkse bijdrage, genaamd 
jeugdteam van de maand. Helaas is 
deze aardige rubriek nooit echt van 
de grond gekomen. We gaan ook met 
de tijd mee, want er wordt een web-
site gestart, die in de loop van het 
seizoen ook steeds meer vorm aan 
neemt. De selectie wordt dit seizoen 
geleid door Roland Vlemmix maar he-
laas kan hij het seizoen niet afmaken 
en stopt begin 2005 er mee. Het 1e 
elftal zal de laatste wedstrijden onder 
leiding staan van Frank Gielen met 
Peter van de Laar als assistent. Wel is 
dan al bekend geworden dat Noud van 
de Vleuten de nieuwe trainer wordt in 

het komende seizoen. Op 10 april 
2005 doet Peter vd Laar mee in het 
1e en met zijn 46 jaar en 4 maanden 
evenaart hij daarmee het record, dat 
Hennie Bruinen in het seizoen 1997-
1998 vestigde. Ook in april 2005 is 
Cor de Waal voor de laatste maal 
de hoofdorganisator van de al jaren 
door hem (en natuurlijk ook Nettie) 
geregelde kaartavonden. Dat stokje 
wordt volgend seizoen overgedragen 
aan Charles Kuys en Jan Elands. Ook 
in dit jaar zijn er weer kampioenen. 
Het derde elftal, de F1 en de D1 to-
nen zich de besten in dit seizoen! Rob 
van Bussel treedt aan het eind van 
dit seizoen terug als jeugdvoorzit-
ter en hoofdbestuurslid. Hij blijft het 
komende seizoen echter nog wel de 
administratieve taken vervullen. Hij 
wordt opgevolgd door Göksal Kaya 
(hoofdbestuur en coördinator ABC) en 
Marcel van Eewijk (coördinator DEF).

Het seizoen 2005-2006 blijkt weer ui-
termate moeilijk te worden. Misschien 
wel het zwaarste ooit, want na en-
kele incidenten op en buiten het veld 
stapt in september het hele dagelijks 
bestuur op en blijven we stuurloos 

Tivoli 3 kampioen 2004-2005.
Staand (vlnr): Wil vd Laar, Henri Vaessen, Harold Tielen, Rob Vincken, Stef Verdonschot, Robbie Smit, Freddie 

Smit, Bas van Hoof, Ferry Klein Kiskamp, Patrick Kivits, Arie Visser, Berry van Gompel, John vd Hurk, 
Peter Smulders.

Zittend (vlnr): Fred vd Horst, Harrie Blankers, Peter vd Laar, John Maertens, Stijn de Werk, Hans Verbaal, Nico 
Jansen, Wim vd Wiel, Jeffrey de Haas, Jack Engelen.
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achter. Secretaris Rob Vincken komt 
echter op zijn schreden terug en be-
sluit om samen met Jack Engelen als 
waarnemend voorzitter en de over-
gebleven rest van het hoofdbestuur 
(aangevuld met Frans Joosten en 
Peter vd Wiel, die (tijdelijk) de se-
niorencommissie komen versterken) 
het lopende seizoen tot een zo goed 
mogelijk einde te brengen. Voor de 
zoveelste keer in ons bestaan wordt 
er een BALV uitgeschreven en deze 
vindt op 20 oktober plaats. Er blijken 
enige Tivolianen te zijn, die er wel de 
schouders onder willen zetten, maar 
er wordt niemand direct bereid ge-
vonden om spijkers met koppen te 
slaan. Dan wordt er maar weer een 
commissie, bestaande uit Pascal Jans-
sen, Peter vd Wiel en Fred vd Horst, 
geformeerd die gaat zoeken naar ge-
schikte personen om de diverse vaca-
tures in te vullen. Gaandeweg wordt 
er driftig gezocht naar jeugdbegelei-
ders, grensrechters, scheidsrechters, 
enthousiaste voetballers en mensen, 
die plaats willen nemen in het dage-
lijks bestuur, de seniorencommissie 
of de jeugdcommissie. Op 23 februari 
is er een speciale ledenvergadering, 

Tivoli 1 seizoen 2005-2006.
Staand (vlnr): Frank Gielen, Nicky Gielen, Mark Geerings, Tom Enkelaar, Jos de Waal, Ilias Akyildiz, Senol Akyildiz, 

Stefan Bell, Noud vd Vleuten.
Zittend (vlnr): Burak Topal, Johan vd Laar, Niels Vooys, Rick vd Laar, Tuperk Yildirim, Okan Naldumir, 

Patrick Looymans. 

Tivoli 2 seizoen 2005-2006.
Staand (vlnr): Fred Meulensteen, Badir Zaoetini, Pascal Janssen, Gaedy Martis, Franklin Klumpkens, Hans San-

ders, Stefan Bell, Danny Dirksen, René van Eijck, Frans Joosten.
Zittend (vlnr): Diego Guzman-Hernando, Michel Mohanlal, Gauillaume Stubbs, Merlijn Wijn, Freddy Meulensteen, 

Tino de Bont, Elvis Shearman, Vincent Prudon. 
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waar die commissie de vorderingen 
tot dan toe presenteert. Alhoewel er 
enige vooruitgang is, zijn er nog niet 
voldoende gegadigden om een suc-
cesvolle doorstart te maken. Men is 
het er dan wel over eens, dat we hoe 
dan ook volgend seizoen door moe-
ten met onze club en inmiddels (we 
schrijven eind april 2006) begint het 
er, door toedoen van de commissie 
en enkele andere enthousiastelingen, 
toch op te lijken, dat we inderdaad 
met zekerheid door zullen gaan. Al-
vast een pluim daarvoor aan allen, 
die hieraan (hebben) bij(ge)dragen.
Op het “overlijdens”-gebied krijgen 
we het dit seizoen wel heel zwaar 
voor de kiezen, want er ontvallen ons 
maar liefst 4 belangrijke (oud-)Tivoli-
anen. Op 2 september 2005 overlijdt 
ons lid van verdienste Tinus van Driel 
op 52-jarige leeftijd na een slopende 
ziekte. Gedurende 30 jaar is hij een 
grote steunpilaar (jeugdleider; actie-
comité; redactielid; juniorensecreta-
ris; jubileumcommissie 50-jarig be-
staan; voorzitter seniorencommissie; 
6 jaar algemeen secretaris; 30 jaar 
penningmeester redactie) voor onze 
vereniging geweest. Op 11 oktober 

2005 overlijdt ons lid van verdienste 
Henk Boon plotseling op 67-jarige 
leeftijd. Henk is 52 jaar lid van onze 
vereniging geweest en was behalve 
keeper van A1 in 1953-1954 ook 
juniorenleider en gedurende 20 jaar 
penningmeester van de afdeling juni-
oren. In november worden we gecon-
fronteerd met het overlijden van een 
oud-lid. Harrie Klokgieters overlijdt 
op 21 november op 65-jarige leeftijd. 
Hij was in de 80-er jaren jeugd- en 
algemeen voorzitter van onze ver-
eniging. Het jaar 2005 sluiten we af 
met een gewoonweg droevig bericht. 

Ons lid van verdienste Hennie “OPA” 
Schröder overlijdt op 2e Kerstdag op 
83-jarige leeftijd. Hij was vele jaren 
bij ons actief als o.a. wedstrijdsecre-
taris senioren en hoofdbestuurslid. 
Daarnaast was Hennie vele jaren de 
verzorger van ons clubbladstencil.
Begin 2006 wordt de traditionele 
nieuwjaarsreceptie gehouden. De 
jubilarissen worden dan niet gehul-
digd, omdat dit zal gebeuren bij de 
jubileumfeesten. Ook vindt de in-
middels “traditionele” mosselavond 
van Tivoli 3 ½ plaats, een avond 
met Tivoli 3 en 4 (spelers en vrou-

Tivoli A1 kampioen seizoen 2005-2006.
Staand (vlnr):Serhat Esen, Hakan Agyar, Burak Topal, Mario Luyten, Orhan Saka, Ibrahim Dag, Murat Demir, 

Adem Sener.
Zittend (vlnr): Tugberk Yildirim, Maikel van den Heuvel, Okan Naldemir, Fatih Akyildiz, Ufuk Erdem, Adem Kurban.
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wen), een beregezellige avond !!
Beery van Gompel neemt de ver-
zending van het stencil en club-
blad over van zijn oom en tante, 
de heer en mevrouw Bell, die 
dit vele jaren hebben gedaan. 
Gevoetbald is er natuurlijk ook nog. 
Bij de start van dit seizoen hebben we 
bij de senioren een compleet nieuw 
5e en bij de jeugd hebben we sinds 
lange tijd weer alle letters bezet (A1, 
B1, C1, D1, E1, E2, F1 en F2). Al snel 
echter moet C1 teruggetrokken wor-
den, wat geheel te wijten is aan de 
spelers zelf. Daar staat tegenover, dat 
in de voorjaarscompetitie een nieuw 
F3 kan worden ingeschreven. Wat de 
resultaten betreft. Bij de jeugd is E2 
winnaar van de najaarsreeks gewor-

den en is A1 inmiddels kampioen van 
de A4-klasse. Bij de senioren gaat 
het 1e na een niet vlekkeloze compe-
titie op de onderste plaats eindigen, 
evenals het 4e en het 5e. Het 2e en 3e 
eindigen resp. onder en boven in de 
middenmoot. Verder zijn er nog een 
aantal vermeldenswaardige feitjes. 
Zo mag op 21 september F2 op uit-
nodiging meedoen aan een integra-
tietoernooi in het stadion van NAC 
en het worden twee onvergetelijke 
dagen, aldus leider Leendert Bakker 
in het clubblad. Een afvaardiging van 
D1 doet dit seizoen mee met de pe-
naltybokaal rondom wedstrijden van 
FC Eindhoven en halen de fi nale, die 
ze op 31 maart maar net verliezen. 
Roy Gielen van B1 debuteert dit sei-
zoen in het 1e op 15-jarige leeftijd en 
op 2 april scoort hij in de wedstrijd 
tegen Nieuw Woensel. Hij schrijft 
daarmee waarschijnlijk geschiedenis 
als jongste doelpuntenmaker in het 
1e ooit. Ook wordt (toevalligerwijs 
waarschijnlijk) bekendgemaakt, dat 
door de KNVB de “Spelerspas” wordt 
ingevoerd met ingang van het ko-
mende seizoen en Tivoli maakt direct 
gebruik van dit feit door iedereen te 

manen hun contributie te betalen. 
“Als je niet betaalt, krijg je geen spe-
lerspas en voetbal je volgend jaar dus 
ook niet”, is het motto…….en terecht.
O ja, bijna vergeten we nog, dat we 
dit seizoen, op 16 maart 2006 om 
precies te zijn, ook nog 75 jaar be-
staan. Na een wat moeizame start is 
de jubileumcommissie, bestaande uit 
John vd Hurk, Hans Verbaal, Martien 
Dielissen en Henk Rennenberg er in 
geslaagd om een prima programma in 
elkaar te steken. Op 17 maart hebben 
we een fantastisch jubileumfeest voor 
Tivolianen met hun partners en spon-
sors gehad. Op zaterdag 1 en zondag 
2 april is de D-, E- en F-jeugd op ju-
bileumweekend geweest in Haelen, 
Limburg. Voor de A- en B-jeugd was 
er een bowlingavond gepland op 22 
april, waaraan uiteindelijk alleen B-
spelers hebben deelgenomen. Wat nu 
nog rest, zijn de (jubileum-)fi etstocht 
op 7 mei, de reüniewedstrijd met 
aansluitende reünieavond voor leden 
en heel veel oud-leden op 12 mei 
en de jubileumzeskamp op 13 mei.

René Bulthuis, tereinknecht 1999-heden.
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EREGALERIJ
SV Tivoli heeft gedurende de vijfen-
zeventig jaren van haar bestaan een 
aantal leden gekend, die voor een 
belangrijk deel het gezicht van onze 
vereniging bepaald hebben. Een klei-
ne dertig van hen is ons reeds ont-
vallen, maar wij willen niet nalaten 
de namen van de werkers op deze 
pagina te vermelden en daarmee de 
dank van alle leden tot uitdrukking 
brengen.

Ere-voorzitter
Th. Panken †

Ereleden
J. Aalpoel †
L. vd Brand
Mevr. L. vd Brand †
P. Dillen †
P. van Eijck
R. Drayer †
A. Gilsing †
J. van Heesewijk †

K. Groeneveld
W. van Hout
J. de Kuster
A. Siech †
H. vd Veen †
P. Verhulst †
G. de Wit sr. †

Leden van Verdienste
W. Bergmeester †
Pater A. vd Boogaard m.s.c. †
H. Boon †
H. Bijlsma †
M. Coenen †
F. Dielis
J. van Dooren †
J. Engelen
A. van Driel †
A. Groeneveld
H. Groeneveld
S. Groeneveld
L. van Heesewijk
P. van Heesewijk
J.M. van Hout
H. Huizing †

H. Iedema
H. Keijzers †
J. Kroet
J. Langeweg sr. †
J. Langeweg jr.
A. Léautaud †
G. Leuverman
H. Leuverman
C. vd Poel
C. Scheffers
H. Schröder sr. †
Pater H. Smarius m.s.c
M. van Strien †
A. Verhulst †
M. Vermeulen †
A. Vermulst †
R. Vincken
Z. de Wit †
H. in ‘t Zandt †
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Gedurende de vijfenzeventig jaren 
van ons bestaan heeft de vereniging 
vele bestuursleden en trainers ge-
had. De namen van de bestuursle-
den, belast met de dagelijkse leiding 
en trainers, vindt u in onderstaand 
overzicht.

Voorzitters
1931 Hr. Snelders
1933 H. Keijzers
1934 A. Siech
1943 Th. Panken
1947 A. Gilsing
1948 F. vd Voort
1949 J. van Otterdijk
1951 A. Dieks
1954 A. Siech
1955 E. de Meurichy
1964 R. Drayer
1969 G. Lap
1972 R. Nieuwenhoff
1975 Geen voorzitter
1978 J. Lamine
1982 H. Klokgieters
1985 Geen voorzitter

1986 W. van Hout
1991 Th. de Waal
1993 Geen voorzitter
2001 A. Rennenberg
2005 J. Engelen (waarnemend)

Secretarissen
1931 J. van Gulik
1934 M. van Strien
1939 A. Gilsing
1941 L. Hendriks
1942 A. Gilsing
1943 L. Hendriks
1945 H. in ‘t Zandt
1949 P. Verhulst
1972 S. Groeneveld
1982 T. Coenders
1982 T. Nonnemaker
1984 A. van Driel
1990 R. van Gompel
1991 R. Vincken

Penningmeesters
1931 J. Aalpoel
1937 A. Zeeuwen

1938 J. Aalpoel
1940 H. van Ruth
1941 Z. de Wit sr.
1942 H. van Ruth
1943 Z. de Wit sr.
1952 J. Aalpoel
1954 A. Gilsing
1955 P. Dillen
1972 G. Leuverman
1982 G. de Wit
1983 T.  Nonnemaker
1986 L.J. Bostelaar
1987 A. van Driel
1987 A. Kley
1991 P. van Heesewijk
2004 Th. de Waal
2005 Geen penningmeester

Trainers
1934 Harrie Klaassen/ Bart van Gool
1935 Hr. W. Freibergen
1936 Harrie Klaassen
1937 Jan vd Broek
1938 Harrie Klaassen
1939 Toon Dillen
1948 trainer/speler Wim Brugel

BESTUURDERS EN TRAINERS



45

1950 Leo Hoeben
1952 Ludwig Gorissen
1954 Piet Verhulst en Piet Dillen
1962 Piet Franssen
1964 Flip Lenting
1968 Leo Hoeben/hulptrainer William  
 Pugh
1969 Henk Waterman
1972 Jan Hanssen/Henk Nihot
1973 Henk Nihot
1975 André van Doorn/Hans Janssen
1976 Hans Janssen/hulptrainer Cor  
 de Waal
1977 Noud vd Vleuten
1980 Flip Lenting
1982 Pierre Dassen
1985 Jan Bleys
1987 Duncan Bell
1987 Juul van Hout
1988 Juul van Hout/hulptrainers Cor  
 de Waal en Christ vd Elzen
1991 Geert Oosterbosch
1994 Gijs Visser
1997 Noud vd Vleuten
1999 Tom Konings
2001 Gijs Visser/Frans Veldpaus
2003 Frans Joosten

2004 Roland Vlemmix
2005 Frank Gielen (interim)
2005 Noud vd Vleuten



46

In de naoorlogse jaren wordt er voor 
het eerst melding gemaakt om een 
clubblad uit te geven. In 1948 ver-
schijnt dan het “Clubblad der voet-
balvereniging Tivoli”, een jaar la-
ter gevolgd door “De Tivoliaan”. Het 
duurt echter tot 1951, dat met het 
verschijnen van het “Oranje-Zwart-
je” dit gedurende 8 jaar een vaster 
karakter krijgt. In 1953 wordt de 
naam gewijzigd in “Tivoli-Nieuws”, 

CLUBBLAD 
HET DUURT EVEN MAAR DAN HEB JE OOK WAT!

maar op aandringen van leden wordt 
na 2 jaargangen de naam weer terug-
veranderd. Al vanaf het begin worden 
er advertenties geplaatst en de hoofd-
redacteuren van het eerste uur zijn J. 
Biermans (tot september 1952), J. 
Schellekens (tot juli 1954), J. vd Poel 
(tot juni 1956) en Gerrit Leuverman 
(tot januari 1959). P.J. van Dooren is 
van 1955 tot 1959 de administrateur. 
De rubrieken bestuursmededelingen, 

wedstrijdverslagen, jeugdrubriek, 
pennenestafette en ledenlijstmuta-
ties keren regelmatig terug. In 1956 
wordt bij het zilveren jubileum een 
speciaal jubileumnummer uitgege-
ven en als dan in januari 1959 het 
wekelijkse stencil wordt ingevoerd, 
gaat het “Oranje-Zwartje” ter ziele.
In november 1966 wordt dan de draad 
weer opgepakt. Nadat een uitgeschre-
ven prijsvraag niets tastbaars ople-
vert, bedenkt initiatiefnemer Henk 
Iedema de nieuwe naam en ontwerpt 
de nieuwe omslag. De nieuwe redac-
tie van “56.18” (Tivoli’s codenum-
mer bij de KNVB voor de toto) be-
staat uit Alidus Bakker, Pierre Dassen, 
Henk Iedema, Egbert Kley, Tom van 
Schijndel en Ludy Vrijdag.  De laatste 
twee worden na de 2e jaargang ver-
vangen door Willy Philipsen en Sjan 
Iedema-Goosefoort. Een krantenar-
tikel uit die tijd, waarin “56.18” een 
voorbeeld voor andere clubbladen 
wordt genoemd, bewijst dat de toets 
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der kritiek ruimschoots doorstaan 
wordt. Het overbekende “knuppeltje” 
(vergelijkbaar met de “pennenesta-
fette”) wordt ingevoerd en tot 2 keer 
toe organiseert men een succesvolle 
zeskamp (niet te verwarren met die 
van heden) voor heel Tivoli. Ook in 
die dagen is er een chronisch gebrek 
aan kopij en waarschijnlijk als gevolg 
daarvan stopt men na één nummer in 
de 4e jaargang vrij abrupt. Herman 
Goosefoort en Jack Gielen weten eind 
1970 oud-gedienden Henk Iedema en 
Alidus Bakker over te halen om samen 
verder te gaan en “56.18” is gered. 
In maart 1971 bestaat Tivoli 40 jaar 

en start men met een jubileumnum-
mer, waarin een begin wordt gemaakt 
met de geschiedschrijving van de SV 
Tivoli. De redactie bestaat dan uit 
Alidus Bakker, Jack Gielen, Herman 
Goosefoort en Theo van Woensel. Een 
jaar later komen Arie Huben en Eg-
bert Kley als vervangers van Alidus 
en Theo. Het “Knuppeltje”, de “Top 
Tien Schutterslijst”, maar vooral de 
interviews met bekende personen zijn 
geprezen rubrieken. Na 4 jaar is ook 
deze redactie moe van het geschooi 
om kopij en de verplichting om dan 
maar het hele blad zelf vol te schrij-
ven en men vindt, dat het tijd wordt 
voor nieuw bloed en een frisse wind.
Er wordt een nieuwe redactie ge-
vormd met Jules en Tinus van Driel, 
Arie en Hein Groeneveld, Juul van 
Hout en iets later Jack Engelen. Dit 
team neemt het begrip “frisse wind” 
gelukkig erg ruim en ontketent in 
1975 een ware orkaan: er komt een 
andere omslag (Fred vd Horst) en de 
naam wordt gewoon “Clubblad SV 
Tivoli”. Men introduceert een lijst 
met “schaduwschutters” (spelers 
met een beslissende voorzet), een 
“jeugdknuppel”, een “voetbal ABC” en 

een fotokwis. Inmiddels zijn de ge-
broeders van Driel vertrokken en zijn 
oud-gedienden Ludy Vrijdag en Henk 
Iedema weer terug op het “oude 
nest”. Ook Peter van Heesewijk, Hans 
van Wijnen en Betty Manders zijn in 
die tijd gedurende een kortere pe-
riode redactielid en Juul van Hout 
stapt terug om zich met belangrij-
kere zaken te gaan bezighouden.
In 1979 komt er voor het eerst volgens 
het door de redactie zelf aangedragen 
structuurplan een redactielid in het 
bestuur. Een staaltje van journalis-
tiek vernuft en organisatievermogen 
wordt getoond op 27 mei 1979, wan-
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neer het 1e kampioen wordt in de 2e 
klasse Brabantse Bond. Luttele uren 
na het laatste fluitsignaal verschijnt 
een speciale editie met o.a. een ver-
slag van de ‘s middags gespeelde wed-
strijd. Als Tivoli op 13 april 1980 weer 
kampioen wordt, herhaalt de redactie 
dat huzarenstukje, ditmaal echter in 
de vorm van een grote poster van de 
kampioenen met op de achterkant de 
uitslagen en verslagen van de compe-
titie en in een bijlage het wedstrijd-
verslag van de kampioenswedstrijd.
In het jaar van het gouden jubile-
um wordt in eendrachtige samen-
werking met de jubileumcommissie 

een jubileumboek uitgebracht. Jack 
Engelen, Jack Gielen, Hein Groene-
veld, Juul van Hout, Willy Philipsen 
en Ludy Vrijdag zijn verantwoorde-
lijk voor dit fantastische eindprodukt.
In 1981 treedt dan bij de redactie een 
soort van metaalmoeheid op en zal 
het clubblad gedurende 1 seizoen niet 
verschijnen. Gelukkig wordt het jaar 
daarop een nieuwe redactie gevormd, 
waarin enkele oude “clubbladgetrou-
wen”, te weten Jack Gielen, Juul van 
Hout en Arie Huben plaatsnemen, een 
paar maanden later aangevuld met 
John vd Hurk. Ook de omslag wordt in 
een nieuw jasje (ontwerp Martie Dek-
kers) gestoken. Jack Gielen wordt dan 
in het volgende seizoen opgevolgd 
door Marina Stinnissen en weer een 
seizoen later zijn de ervaren rotten 
Juul van Hout en Arie Huben vervan-
gen door Fred Tilburgs, André Klok-
gieters en Leo Reniers, even later ge-
volgd door Ad van Hout. In december 
1994 komt er een speciaal nummer, 
dat helemaal gewijd is aan de jubi-
larissen van de speciale insigneavond 
in november. In januari 1986 keert 
Jack Engelen terug als redactielid en 
is sindsdien niet meer weggeweest.

In het seizoen 1988-1989 vertrekt 
John vd Hurk en keert Arie Groe-
neveld voor een aantal jaren te-
rug. Bekende rubrieken uit de 80-
er jaren zijn o.a. de “Runner-up”, 
de “standenlijst gemiddelde doel-
saldo” en de 30 seconden van …
Dan, in het diamanten jubileumjaar 
1990-1991 bestaat de redactie uit 
Fred vd Horst, Arie Groeneveld en 
Jack Engelen. Door de vele organi-
satorische en financiële problemen 
wordt het jubileum niet echt ge-
vierd. De redactie laat dit deson-
danks niet ongemerkt voorbij gaan 
en publiceert in een feuilleton van 
5 afleveringen “de geschiedenis van 
de laatste 10 jaar”. Door het grote 
kopij-aanbod wordt in deze jaar-
gang bovendien een record geves-
tigd van in totaliteit 408 pagina’s.
Als Arie Groeneveld in 1992 opstapt, 
doen Fred en Jack het vervolgens 4 
jaar met zijn tweeën, gevolgd door 
een 2-jarig solo-optreden van Jack na 
het vertrek van Fred in 1996. In 1998 
krijgt hij dan jeugdige versterking in 
de personen van Peter Engelen, Pas-
cal Janssen en Franklin Klumpkens en 
in deze samenstelling opereert de re-
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dactie, met de illustere bijnaam “Oom 
Donald en zijn neefjes”, tot 2003. In 
2003 verlaat “neefje” Peter Enge-
len Tivoli en ook de redactie. Hans 
Sanders, die al enige tijd een nieuwe 
en zeer gewaardeerde rubriek “De 
Column van……” met als ondertitel 
“Nooit Ijzeren Noppen” voor zijn reke-
ning neemt, wordt het nieuwe nieuwe 
“neefje” en volgt Peter op. Franklin is 
er in 2000 wel een jaartje tussenuit 
geweest, omdat hij (samen met Guil-
laume Stubbs) naar Australië ver-
trekt, maar hij blijft dan van afstand 
maandelijks zijn bijdrage leveren met 
de rubriek “De avonturen van Ko(ala) 
en Abe(riginal)”. Ook in 2002-2003 
gaat hij weer eens naar het buiten-
land, maar na 4 maanden meldt hij 
zich gauw weer bij de redactie aan. 
In 2001, als wij het platina jubileum 
hebben, levert de clubbladredactie 
weer een puike prestatie door in op-
dracht of op verzoek van de inder-
haast ingestelde jubileumcommissie 
een “speciale uitgave ter gelegenheid 
van het 70-jarig bestaan” zowel in-
houdelijk (met speciale medewerking 
van “freelancer” Peter van Heesewijk) 
als fi nancieel voor haar rekening te 

nemen. Als in september 2003 ge-
vierd wordt, dat Tivoli 3,4,5,6 het 
bronzen jubileum (12,5 jaar) heeft, is 
ook de redactie paraat om vooraf mee 
de geschiedschrijving vast te leggen 
en zo mogelijk te maken om ook 
voor deze gelegenheid een speciaal 
jubileumboekje te doen verschijnen. 
In de loop van die jaargang plukt de 
redactie daar overigens zelf de vruch-
ten van door het publiceren van die 
geschiedenis in feuilletonvorm. Wel-
licht is dit (of misschien toch de eer-
der aangehaalde komst van Hans?) 
mede de reden, dat in de jaargang 
2003-2004 het uit 1990-1991 stam-
mende record van 408 pagina’s wordt 
gebroken en tot 452 pagina’s wordt 
verbeterd. In deze context is nog 
vermeldenswaard, dat in datzelfde 
seizoen 3e elftal speler Stijn de Werk 
naar Australië vertrekt en regelmatig 
de redactie van e-mails voorziet. On-
der de titel “The red devil in Australia” 
wordt de Tivoli-familie van zijn bele-
venissen op de hoogte gehouden. 
Naast de al jaren vaste rubrieken, 
zoals o.a. “bestuursmededelingen”, 
de “verjaardagskalender”, “wist u 
dat”, “gouwe ouwe” (inmiddels ter 

ziele), “fl uistervinken” (inmiddels ter 
ziele) worden diverse geinrubriek-
jes (“variatietjes”, “geintjes voor 
de kleintjes”, “bakken” of varianten 
daarop; “internetgein door de Ron-
nies”) ingevoerd. Bovendien worden 
interviews in vele verschijningsvor-
men (“de X-fi le van ….” , “de jeugd-
gast”, “dubbeljeugdportret”, “de 
maand van..”, alsmede diverse quiz-
zen (“Puzzeluur”, “Wil je thee ma-
quiz”), in het clubblad gepubliceerd.

Het overlijden van ons lid van ver-
dienste Tinus van Driel in septem-
ber 2005 is ook voor het clubblad 
een gevoelige aderlating. Vanaf het 
seizoen 1974-1975 is hij onafge-
broken de penningmeester van de 
redactie geweest en heeft dus zo’n 
30 keer bij de drukker afgerekend.

Wij bestaan nu dus 75 jaar en ter 
gelegenheid van dit zogeheten al-
basten jubileum hebben wij in een-
drachtige samenwerking met de 
jubileumcommissie dit jubileumboek 
voor u samengesteld. Wij danken 
allen, die hier op wat voor manier 
dan ook aan hebben bijgedragen.
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De jubileumcommissie heeft haar ui-
terste best gedaan om een jubileum-
programma op poten te zetten, waar 
iedereen aan deel kan nemen. Zij 
zijn er best wel een beetje trots op, 
dat zij een passend programma heb-
ben weten te maken en op deze pa-
gina wordt dat aan u gepresenteerd.

JUBILEUMPROGRAMMA
Het jubileumprogramma 

is/was als volgt:

17 maart 2006
Jubileumfeest voor Tivolianen met 
hun partners en sponsors

01 en 02 april 2006
Jeugdweekend voor D/E/F-spelers in 
Haelen

22 april 2006
Bowlingavond voor B-spelers

7 mei 2006
Jubileumfi etstocht

12 mei 2006
Reüniewedstrijd en aansluitend reü-
nieavond

13 mei 2006
Zeskamp voor jeugd/senioren/oud-
leden, met aansluitend natuurlijk
een knallende feestavond!!!
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Foto’s festiviteiten

De jubileumcommissie. Bowlingavond B-jeugd.

D/E/F weekend in Haelen.
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CLUBLIED SV TIVOLI

Wijze: It’s a long way to Tipperary

Tivolianen dat zijn wij allen

En daarom zijn wij zo trots

Voor ons clubje het beste geven

Dat zo vast staat als een rots

Zet hem voor, zet hem voor, laat hem rollen

Niemand kan dat beter doen

Voor ons clubje steeds het beste geven

Tivoli 1 wordt kampioen
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