
ARCHIEF TEAMFOTO’S 
Op de website hebben we sinds 2013 een “Archief Teamfoto’s”. Misschien wel eens bekeken of u wist nog 
niet van het bestaan af? Bij deze. Er stonden al heel wat foto’s in, maar afgelopen weken hebben we globaal 
120 foto’s erbij geplaatst die in een stoffige kast in de bestuurskamer lagen. 
Deze waren niet altijd van goede kwaliteit en de plastificatie had ook invloed op het scanresultaat, maar met 
Photoshop hebben we ze aardig op kunnen kalefateren. Maar ja, je kan van een “lelijke eend” ook geen 
Maserati maken. 
 
Er moeten nog veel teamfoto’s in omloop zijn bij de (oud)leden die nog niet in het album staan. Heeft u een 
foto die we nog niet hebben of van betere kwaliteit dan hier in het album, graag even een mailtje naar een 
van onderstaande mailadressen. 
 
Goh, wanneer was dat en hoe heette die ook alweer? 
Ook ontbreken er nog veel namen van spelers en sommige van lang geleden zullen waarschijnlijk niet meer 
achterhaald kunnen worden. Maar er ontbreken nog genoeg namen van nog niet zo heel lang geleden. Dus 
we doen een beroep op uw grijze massa. Geef aan ons door als u weet wie er op de foto staat of om welk 
team c.q. seizoen het gaat, zodat u later niet dezelfde vraag hoeft te stellen, die in de kop van dit stukje 
staat. Mocht u ontbrekende gegevens weten, dan zouden we het zeer op prijzen stellen als u dit aan ons 
door wilt geven zodat we het Team-archief steeds completer kunnen presenteren. Vermeld hierbij om welk 
Dia en/of Scannummer het gaat. BVD. 
 

• Een Dia waar geen jaartal van bekend is, hebben we gezet ergens in een periode waar we denken 
dat deze thuis hoort. 

• Staat er een rode vraagteken(s) achter de tekst, dan is het onbekend of niet geheel zeker of dit 
gegeven juist is. 

Met onderstaande link komt u op de pagina Teamfoto’s in het 
archief waar u kunt kiezen om de foto’s te bekijken via het 
Flipbook of de PDF-uitvoering. Het Flipbook kunt u ook openen 
via onze bibliotheek. 
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/teamfoto_info.htm 
 
Ontbrekende namen, jaartallen e.d. kunt u sturen naar: 
Willemweb@svtivolivoetbal.nl   of  
svtivoliclubblad@gmail.com  

 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage om Teamfoto-album nog completer te maken. 
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