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REDACTIONEEL

Wat een begin van 
het nieuwe sei-
zoen! Geen lekker 
handvast formaat 
clubblad bij u en 
ons op de mat. Niet 
even lekker tijdens 
het poepen kunnen 
kijken wat de ins 
en outs van onze 

club op het moment zijn. Niets van dit 
alles, we zullen het moeten doen met 
deze digitale versie. Gelukkig kunnen 
we u wel mededelen dat het feit dat 
er nu geen normaal clubblad bij u in 
de bus is gevallen, niet de keuze van 
onze club is geweest. De drukkerij 
die ons clubblad al die jaren trouw 
heeft aangeleverd, is helaas failliet 
gegaan en we zijn inmiddels aan het 
uitzoeken hoe we nu eigenlijk verder 
moeten. Vooralsnog gaan we er van 
uit dat we later in dit seizoen toch nog 
een ‘live’ versie van het clubblad kun-
nen uitbrengen.
En zo zijn we dus toch van start ge-
gaan met wat wellicht de toekomst 
van ons clubblad is. Tijdens de afge-
lopen ledenvergadering is het club-
blad ook nog aan de orde gekomen 
evenals de toekomst van onze club 
en de multiculturele samenleving 
waar wij allemaal mee te maken heb-
ben. Het verslag van diezelfde leden-
vergadering vindt u elders in dit blad, 
dus blader maar snel verder! Veel 
leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Nieuw seizoen
Het seizoen gaat weer van start. Het be-
stuur wenst iedereen een sportieve en 
plezierige competitie. Maak er iets moois 
van en respecteer elkaar!

Strakkere regelgeving
De contributie dient voor het begin van het seizoen minstens voor de 
helft betaald te zijn.
Gele en rode kaarten, die in de wedstrijden vallen, moeten meteen 
door de speler na de wedstrijd worden betaald aan de leider, die dit 
doorgeeft aan de penningmeester.
Als niet wordt voldaan aan bovenstaande wordt per direct de spelers-
pas ingenomen.
Het opstellen van niet gerechtigde spelers wordt niet getolereerd en 
heeft consequenties voor zowel speler als leider.

Kanjers
Een stel leden van Tivoli heeft zich, de afgelopen 6 weken, zowat da-
gelijks, ingezet om de kantine op te knappen. Het zijn deze Kanjers van 
onze vereniging, die een pluim verdienen.
De aanbouw is bijna gerealiseerd en ook binnen de kantine is het no-
dige gedaan. Door het nieuwe laagje verf oogt onze kantine weer als 
door een ringetje te halen. Het bestuur bedankt de volgende leden, die 
zich in het zweet hebben gewerkt, om dit te verwezenlijken.
Henk Tholen (uitvoerder/constructeur aanbouw, karweitjes in kantine), 
Maria Tholen (poetsen, aankleding kantine, vervoer en iets lekkers bij 
de koffi e), Rudi Sanders (assistent uitvoerder), Leny Sanders (poet-
sen, koffi e en upperman/vrouw) en Henk Rennenberg (buitenschilder, 
vloer kantine, poetsen en delegeren).
Als je ze tegenkomt, geef ook jij ze dan een compliment!

Teams
We gaan van start met 6 seniorenteams en 4 jeugdteams. De A is afge-
vallen, omdat de pasfoto’s niet zijn ingeleverd door de meeste spelers 
en ook geen nieuwe inschrijvingen zijn binnengekomen voor dit team. 
De spelerspasjes van de A-spelers zijn inmiddels verlopen.



3

Scheidrechters
De KNVB zal extra aandacht gaan besteden aan het bejegenen van de 
scheidsrechters door spelers en kader. De boetes hiervoor gaan fors 
omhoog en het kan leiden tot levenslange schorsing. Blijf respectvol 
naar de scheidsrechter toe! Een notitie op het wedstrijdformulier geeft 
zware sancties volgend seizoen.

DWF
Per 1 oktober zal het wedstrijdformulier voor ons 1ste digitaal aangele-
verd moeten worden. Leider en wedstrijdcoördinator krijgen binnenkort 
een uitnodiging voor de instructiebijeenkomst van de KNVB. Volgend 
seizoen zal dit voor al onze elftallen gaan gelden.

Namens het bestuur
Leny Sanders, secretaris

★ ★ ★

MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Door externe omstandigheden zijn wij aan het begin van het nieuwe 
seizoen helaas niet in staat om een gedrukt exemplaar van het club-
blad uit te brengen. De langdurige economische recessie is onze 
trouwe drukker fataal geworden en daardoor zijn we genoodzaakt naar 
andere oplossingen te zoeken. In de tussentijd hebben we echter wel 
besloten om toch een clubblad uit te brengen, maar voorlopig is dat 
slechts een “website-versie”. U kunt uw vertrouwde clubblad lezen door 
naar de Tivoli-website te gaan (www.svtivolivoetbal.nl) en bij de tab “Ac-
tiviteiten” Clubblad aan te vinken. Vervolgens klikt u op “Laatste uitgave 
clubblad” en u krijgt de digitale versie van het laatste clubblad. U kunt 
ook oudere clubbladen lezen door naar het “Archief” te gaan.

★ ★ ★
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VAN DE VOORZITTER

Ik keek er ieder maand naar uit. Ons clubblad was 
bij ons thuis net zo voornaam als de Elzevier, of welk 
blad dan ook. Trots kon je er op zijn, dat er weer een 
blad was samengesteld dat zich kon meten met die 
van de grotere clubs in onze stad.

U merkt het, ik schrijf een beetje in verleden tijd. De redactie zal het 
wel ergens hebben aangegeven maar de drukker, die er alles voor over 
had om een goed product voor ons te maken, is de dupe geworden van 
de economisch mindere tijd waarin wij nu verkeren. Ik vind dat jammer 
omdat juist een drukker die zich zo betrokken voelde bij het vereni-
gingsleven in onze stad, het niet heeft kunnen bolwerken. Wij moeten 
het nu voorlopig doen met de digitale methode van benaderen. Niet 
meer het lekkere gevoel van het doorbladeren en haastig zoeken naar 
het artikel wat jouw voorkeur heeft, maar gewoon de muis zijn werk 
laten doen. Hoe zouden de bestuurders van vroeger jaren dit probleem 
hebben opgelost?

Ik denk dat ze met de oude typemachine en gebruikmakend van de 
stencilmachine (als jullie nog weten wat dit is) een ouderwets clubblad 
hadden samengesteld en dat ze, nadat de inkt was opgedroogd, dan 
trots naar het resultaat hadden gekeken.
In deze tijd staan ons andere moderne middelen ter besschikking en ik 
ben erg benieuwd naar het eindresultaat wat onze  deskundige redactie 
voor ons in petto heeft. Vast bedankt en succes met jullie werk.
De competitie is weer begonnen, maak er iets moois van, laat al die 
vrijwilligers die het goed met jullie voorhebben niet in de steek. Als ik 
zie wat enkele van hun tijdens de vakantie weer voor hun club hebben 
gedaan dan roept dit de waardering van ons allen af. Heb respect voor 
die mensen, want zij verdienen het in hoge mate! Kijk eens naar de 
aanbouw bij onze kantine en kijk eens naar de kantine zelf, die op veel 
plekken weer is opgeknapt. Zij verdienen ons respect. Dit kunnen we 
geven door de naam van Tivoli hoog te houden. Ik denk niet dat dit te 
veel gevraagd is!

Dre Rennenberg
Voorzitter

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand september
  4  Joey van de Laar kiddy’s
  5  Marc van Hout correspondent clubblad, web en  
   veteranen
  6  René Hoeijmans algemeen
  Marcel Dieks algemeen
  7  Piet de Bont algemeen
  9  Dré Rennenberg voorzitter
10  Guillaume Stubbs 3e

15  Thuur Mollet veteranen
17  Gradje Janssen algemeen
  Henri Vaessen medewerker kantine
  Henk Rennenberg inkoopbeleid/medewerker kantine/  
   activiteitencommissie / sponsor 
   commissie / vicepenningmeester
18  John Mathijsen veteranen
24  Mohammed Belhadj A1
  Tim Legius selectie
26  John vd Hurk algemeen
27  Marc Carapiet 3e

29  Rob Vincken veteranen/lid van verdienste
  Yadira  Westerhout begeleidster 4e

★ ★ ★



☞
6

ALGEMENE LEDENVERGADERING DD 14 JULI 2011

Het is alweer even geleden maar wij willen u toch niet het verslag van 
de algemene ledenvergadering van 14 juli onthouden.

Opening
Dre opent iets na achten de vergadering om hem meteen weer te slui-
ten en heropenen. Wederom hebben we het quorum niet gehaald. De 
opkomst is mager. Er zijn 26 leden aanwezig en 14 Tivolianen hebben 
zich afgemeld. Het quorum was overigens 43 leden, dus na een her-
opening was de vergadering pas rechtsgeldig. De jubilaris Hein Groe-
neveld is dit jaar 50 jaar lid en wordt gehuldigd op de nieuwjaarsrecep-
tie in 2012, Peter Scheepers (ook 50 jaar lid) zal tijdens de 1e thuiswed-
strijd van ons vaandelteam worden gehuldigd, Peter was namelijk het 
afgelopen seizoen al 50 jaar lid. Er zijn ons 2 leden ontvallen namelijk 
Theo Bell en Wim Chamboné. De vader van Wim Vermeulen, Jo, wordt 
nog vernoemd, maar hij was geen lid van onze club. Om hen en andere 
dierbaren te herdenken, wordt 1 minuut stilte gehouden.

Goedkeuring notulen ALV 10 juni 2010
Leny leest de notulen zoals altijd vakkundig voor. Er is een opmerking 
van Pascal: “Waarom is Peter Scheepers tijdens afgelopen nieuwjaars-
receptie niet gehuldigd?” Leny legt uit dat dit op verzoek van hemzelf 
is geschied, daar zijn vrouw ziek was. De huldiging zal plaatsvinden 
tijdens de eerste thuiswedstrijd van het 1ste, volgend seizoen. Verder 
geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. 
Dre dankt Leny voor het voorlezen van de notulen.

Jaarverslag secretaris
Leny leest het verslag voor en er zijn geen op- of aanmerkingen. Pas-
cal vraagt het verslag per E-mail door te sturen naar hem. Dre dankt 
Leny voor het jaarverslag.
Het door Leny ingezonden verslag kunt u elders in deze editie terugvin-
den.

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan neemt het woord en deelt mede dat we een kleine vereniging 
zijn, waar sponsors niet gauw aankloppen. Het zoeken naar bijvoor-
beeld 2 à 3 sponsors is een taak van alle Tivolianen en dient niet alleen 
door de mensen te worden gedaan die het nu ook doen. 
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De inkomsten zijn drastisch teruggelopen door ondermeer de extra 
lange winterstop en het nauwelijks bezoeken van de kantine na de 
wedstrijden. Er is dus een behoorlijk tekort op de kantine-inkomsten.
Stefan deelt de jaarrapporten uit ter inzage. Negatief jaar van ongeveer 
3000 euro. Dit is inclusief het eindejaarfeest. Stefan licht het jaarver-
slag verder toe en de aanwezigen gaan de discussie aan waarbij met 
name de erg hoge boetekosten en de KNVB-kosten worden bekriti-
seerd. Aan het eind van de discussie is nog niet duidelijk hoe en of de 
boetekosten op spelers verhaald zullen gaan worden. In het algemeen 
wordt als doel gesteld dat we de kosten gaan verlagen en de inkom-
sten verhogen.
Dre bedankt Stefan voor het opstellen van het jaarverslag.

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie zijn Henk vd Boomen en Rob Vincken verte-
genwoordigd, Rob leest het verslag voor. Hij vraagt de leden decharge 
te verlenen aan het bestuur.
Decharge wordt verleend middels een ietwat rare weg; aangezien 
niemand tegenspraak geeft, is de decharge verlening een feit. Dre be-
dankt de kascommissie.

Vaststellen begroting en contributie 2011-2012
Stefan maakt de begroting op basis van het afgelopen seizoen, zo 
deelt hij ons mede. Via een goede winst onze liquiditeit beter maken, is 
niet reëel in deze situatie, we kunnen ons hooguit richten op een kleine 
winst.. Voorstel om de contributie daarom aan te passen.
Het voorstel is als volgt:
Senioren: verhoging met € 5 naar € 140
Jeugd: verhoging met € 10 naar € 85
Reserveleden verhoging met € 15 naar € 50
Er volgt een behoorlijke discussie over de contributieverhoging voor de 
reserveleden, want van deze leden zijn er enkelen, die helemaal niet 
meer voetballen of trainen.
Besloten wordt een verschil te maken tussen niet voetballende reser-
veleden en wel voetballende reserveleden. De voorstellen worden in 
stemming gebracht. De uitslag hiervan is als volgt:
Senioren, voorstel aangenomen met 24 voor en 1 onthoudingen
Jeugd, ook aangenomen met 20 voor, 2 tegen en 3 onthoudingen
Reserveleden, met 20 voor, 2 tegen en 3 onthoudingen wordt het voor-
stel aangenomen
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De contributie wordt voor het komende seizoen: senioren € 140,- jeugd 
€ 85,- kiddy € 35,- niet voetballend reservelid € 35,- voetballend reser-
velid € 50,- andere leden € 35,-

Verkiezing nieuwe kascommissie
Dre vraagt de leden zich aan te melden voor de kascommissie. Henk 
vd Boomen en Pascal Janssen melden zich aan. Martien Dielissen 
meldt zich als reserve
Dre dankt de 3 leden.

Bestuursverkiezing
Dre zegt dat Leny zich nog 1 jaar verkiesbaar stelt als secretaris en 
vraagt de leden bij handopsteking, in afwijking van het Huishoudelijk 
Reglement, te stemmen.
Leny wordt met unanieme stemmen herkozen. Leny dankt de leden 
voor het vertrouwen.

Samenstelling hoofdbestuur
Leny leest de functielijst voor aan de vergadering. De volledige lijst 
kunt u elders in deze editie vinden. Mocht u de lijst eens goed bekijken, 
let dan vooral ook op de vele vacante functies, wellicht zit er wel iets 
voor u bij…??? Van Maria van Poppel komt de opmerking dat ze geen 
voorzitter is bij de jeugd. Henk Tholen meldt zich spontaan aan voor 
de functie van seniorenvoorzitter en Frits Driessen wil geen voorzitter 
meer zal zijn van de activiteitencommissie. Broeder Harry ten Holder 
meldt zich spontaan aan voor een functie bij het 1ste of iets dergelijks. 
Leny geeft aan dat ze dit alles zal aanpassen in de lijst. Martien Dielis-
sen komt nog met de opmerking cq vraag of de leden van de commis-
sie van beroep weten dat ze daarin zitten, want hij ziet ze nooit. Ant-
woord van Leny: Het is goed dat we ze nooit zien, wat wil zeggen dat 
we ze niet nodig hebben. Maar deze leden weten er zeker van, dat ze 
in de beroepscommissie zitten.

Samenwerken aan toekomst Tivoli
Dre licht toe wat de toekomst moet worden van Tivoli. Hij refereert ook 
nog aan het verhaal van Jack Engelen in het vorige clubblad. Dre vind 
het goed dat Jack daarin de kritieke punten eventjes aanhaalde. Vroe-
ger komt niet meer terug! De aanwas van oudere leden neemt af, daar-
entegen loopt bij de jeugd alles naar wens. Het jeugdboompje groeit 
gestaag. Vooral de juiste mix is belangrijk voor Tivoli. 
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Door de verandering in de samenleving zullen er veel allochtonen blij-
ven toetreden tot onze vereniging. Ook de vergrijzing is een groot pro-
bleem waar wij mee te kampen hebben. Toch liggen ook hierin kansen, 
we moeten namelijk de nieuwe aanwas meer betrekken bij onze club 
en hen ook gaan opleiden. Het is vreemd dat er binnen een club als de 
onze, waar relatief veel allochtone voetballers actief zijn, er slechts een 
klein percentage aan allochtonen in het kader te vinden is. Het behoud 
van Tivoli ligt in onze eigen handen en dat zullen alle Tivolianen zich 
moeten realiseren. Maria van Poppel reageert nog op deze bevindin-
gen, naar haar mening moeten we ons niet alleen richten op de alloch-
tonen maar moeten we onze club van binnenuit goed op de kaart zet-
ten ongeacht of we met alloch- of autochtonen te maken hebben.
Om in het komende seizoen ons voor te bereiden op dit soort verande-
ringen wordt een DVD getoond: Back to Basics.
Frits leidt het fi lmpje in:
“Ik heb de wijsheid niet in pacht!” zo begint onze gewezen verenigings-
begeleider. Frits heeft in de afgelopen 3 jaar niet bereikt wat hij gewild 
had maar hij heeft wel ontzettend veel respect gekregen voor ons 
bestuur. We moeten mensen van buiten aantrekken om ons hierbij te 
ondersteunen.
Broeder Harry maakt de opmerking dat het begeleiden van het 1ste niet 
dient te gebeuren door allochtonen. Hij wil wel in de raad van advies 
plaatsnemen.

Henk v.d Boomen vindt het een fi lmpje van 30 jaar geleden en volgens 
hem vindt de KNVB dat de vereniging als bedrijf moet gaan functione-
ren, zoals de KNVB zelf doet. 
John Hanrahts: “Er is geen binding meer met de club wat je kunt zien 
aan de opkomst bij deze vergadering en de geluiden zijn alleen maar 
negatief van de meeste mensen.” Frits meent dat we op onze sterke 
punten moeten gaan inzetten en positivisme uit moeten stralen, want 
volgend jaar is er geen bestuur meer en wat dan! Belangrijk is een 
gemengd 1ste elftal te hebben, stabiliteit aan te brengen en een beleid 
voor 5 jaar uit te zetten. Geen negativisme meer aan de bar etc., men-
sen daarop ook aanspreken. Goede mensen vinden om de kar te gaan 
trekken. Al met al is het devies dat er een omschakeling nodig is, het is 
echt nu of nooit voor onze club.
Anton vd Laarschot vindt het een goed idee, we moeten ergens begin-
nen.
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Frits vraagt de leden of ze akkoord gaan, dat Tivoli een raad van advies 
in het leven gaat roepen, ter ondersteuning van het bestuur.
De leden gaan akkoord.

Rondvraag en antwoord
Henk Tholen: 
Vraagt aan de leden of iemand nog materialen, zoals bouten, profi elen 
etc. heeft voor het maken van een rokershok, waar hij mee bezig is.
Hij stelt zich ook beschikbaar als seniorenvoorzitter en lid van de spon-
sorcommissie.

John Hanrahts: 
“Ik wil graag volgend jaar weer met dezelfde ploeg het eindfeest reali-
seren en is het niet nodig om een AED apparaat in onze vereniging te 
hebben. Ieder lid kan hierin bijdragen met een minimum bedrag. Het 
komt ons allen ten goede.”
Dre zal bij de gemeente informeren of daar tegen een gereduceerde 
prijs aan te komen is.

Pascal Janssen: 
“Het clubblad leeft wel en we hebben een verplichting aan onze spon-
soren om het clubblad maandelijks te laten verschijnen. Ik ben zelf nog 
steeds erg trots op ons clubblad en wil het daarom dus liever niet digi-
taal, juist het mooie handformaat draagt bij aan de uitstraling van ons 
blad en onze vereniging.”
Antwoord: Bestuurlijk wordt hier nog dieper op ingegaan. We gaan het 
vanuit diverse invalshoeken bekijken. De emoties van de redactie wor-
den hierin meegenomen.

Fred Meulensteen:
“Kunnen we niet beter inventariseren wie het clubblad leest? De leden 
kunnen dan ook om een bijdrage voor het blad gevraagd worden.”
Antwoord: Ook hier zal het bestuur naar kijken. Pascal is het hier mee 
eens.

Harry ten Holder:
“Ik wil graag deel uitmaken van de raad van advies, die wordt opge-
richt. Ook zou ik een functie willen vervullen in een commissie.”
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Martien Dielissen:
Hij komt met de opmerking dat er niet meer punten zijn behaald dan 
het vorige seizoen door het 1e. Dit leest hij overal en dat stoort hem.

Vincent Prudon:
“Wat kost een reclamebord en wat zijn de voorwaarden?”
Antwoord: Stefan geeft uitleg: kosten per jaar € 175,- + eenmalig € 
125,- maken bord. Voor een periode van 3 jaar € 475,-, dat is inclusief 
de kosten voor het maken van het bord.

Pauze
Drankje van Tivoli wordt zoals gebruikelijk weer aangeboden, de leden 
maken hier dankbaar gebruik van.

Sluiting
Dre hoopt dat alles goed zal uitpakken en we over 5 jaar positief terug 
kunnen kijken op deze vergadering.
Hij dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit om 22.58 uur de ver-
gadering.

★ ★ ★
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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2010/2011

De 5 seniorenteams, waar we mee van start gingen, beloofden een 
aardige doorstart naar een hoger niveau. Helaas konden we het niet 
waarmaken. De beloofde sponsoring voor de selectie werd niet nage-
komen en zo werd het al vlug een fi nanciële strop. Tevens werd het 2de 
door de KNVB uit de competitie genomen, doordat 2 keer op rij een 
wedstrijd werd gestaakt. Alle 13 spelers werden voor de rest van het 
seizoen uitgesloten van deelname aan de competitie. Wat zijn weerslag 
had op de A, omdat men bij het 2de verschillende A-spelers had opge-
steld.

Het beleid dat Tivoli per seizoen probeert uit te zetten kan niet worden 
waargemaakt door allerlei omstandigheden, die ons de laatste 5 sei-
zoenen steeds weer overkomen.
Het kan gebrek aan daadkracht zijn, maar zeker ook het feit dat we als 
bestuur steeds opnieuw moeten dweilen met de kraan open. Ons be-
leid om door te pakken op verschillende fronten schiet er regelmatig bij 
in.

De jeugdafdeling daarentegen is van een heel andere orde. Enthousi-
aste ouders denken en doen vooral mee om ons jeugdbeleid, handen 
en voeten te geven. Het spelersaantal is nog steeds groeiende en dat 
is ten eerste te danken aan bekendheid die we in de wijken Stratum/
Tivoli hebben ontplooid. Veel buurtbewoners wisten niet eens van het 
bestaan van Tivoli. Ook de woningcorporaties leveren hierbij een wel-
kome bijdrage. Het organiseren van b.v de voetbaltruuk, een eigen 
jeugdtoernooi en de kruidenbuurtdag heeft een zeer positieve uitstra-
ling naar buiten opgeleverd.

SENIORENAFDELING
Ons 1ste elftal heeft het seizoen uitgespeeld met zijn aangestelde trainer 
en eindigde op de 7de plaats. De wedstrijd tegen SVSOS, die gestaakt 
werd, heeft een boete opgeleverd voor Tivoli maar de 2 spelers zijn niet 
in staat van beschuldiging gesteld.
Het 2de elftal is door de KNVB uit de competitie gehaald na het staken 
van 2 wedstrijden op rij. Het 3de  is op de 5de plaats geëindigd en het 5de 
op de 11de plaats. Het 4de is kampioen geworden en krijgt onze welge-
meende felicitaties.



Bloemen bestellen
Rebel bellen

040 - 211 15 15

"Corona" D. Rebel en Zn.

Winkelstraat 7-9  –  Eindhoven

maar ook voor al uw tuin- en dierbenodigdheden is uw adres:

De Waal 

Handelsonderneming 
Sportkleding – Sportbenodigdheden 

 

 

Voor vragen en informatie komen wij 

bij u langs wanneer het u uitkomt. 

 

 
Fam. de Waal                                                                   Tel. 040-2570110 

Polanenweg 24                                                 Na 17.00 uur 06-21233132 

5616 EJ Eindhoven                                      E-mail: dewaal79@planet.nl 
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JEUGDAFDELING
Eindstanden bij onze jeugd: A werd 3de, F1 werd 4de, F2 werd 3d , E1 
werd 5de. De D1 is offi cieus kampioen geworden, niet offi cieel volgens 
de richtlijnen van de KNVB omdat ze over dispensatiespelers beschik-
ten. Jongens van harte gefeliciteerd.
Het jeugdbestuur is uitgebreid met 3 ouders, die zich willen gaan inzet-
ten om ons jeugdbeleid mede uit te voeren. Totaal nu 6 leden in het 
jeugdbestuur.

HET KADER
Iedereen die heeft bijgedragen tot het realiseren van het afgelopen 
seizoen door inzet en tijd, wil ik hartelijk bedanken. Niet op de laatste 
plaats de ouders van onze jeugdspelers, die zich enthousiast inzetten 
om onze jeugdafdeling tot een succes te maken.

ACTIVITEITEN/ KANTINE
Er hebben bijna geen seniorenactiviteiten plaatsgevonden afgelopen 
seizoen. Bij de jeugd kwam de voetbaltruuk naar de Heihoef en hadden 
we weer sinds lange tijd een jeugdtoernooi, maar de inkomsten van 
de kantine zijn, tevens ook door de extra lange winterstop, met meer 
dan de helft afgenomen. De inkomsten uit de teams, zoals nazit, de zg. 
3de helft, zijn drastisch teruggelopen, zeker ook omdat de selectie hier 
geen deel van heeft uitgemaakt. Financieel zit Tivoli op dit moment in 
zwaar weer. Het zoeken naar nieuwe sponsoring wordt de hoogste pri-
oriteit. De eerste aanzet daartoe was de feestavond op 9 juli.

OVERIGE ZAKEN
De nieuwe omheining rond ons hoofdveld is inmiddels gerealiseerd, 
wat de uitstraling van ons sportpark ten goede komt. Ook wordt er nieu-
we verlichting op het trainingsveld aangebracht en nieuwe ballenvan-
gers op veld 2. Wel zijn weer vernielingen aangericht, zoals de verlich-
ting bij de kantine en poging tot inbraak. Tevens zijn 2 oranje goaltjes 
ontvreemd van het sportpark.

VERDER
Wil ik alle sponsoren die Tivoli geldelijk ondersteunen in de vorm van 
reclameborden, advertenties en aankleding teams van harte bedanken.
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TEN SLOTTE
Wil ik Stef bedanken voor zijn inzet als seniorenvoorzitter en Frits 
Driessen voor zijn tijd en inzet in de afgelopen 3 jaar als verenigings-
begeleider. Onze doelstellingen zijn niet voor de volle 100% gehaald, 
maar de jeugdafdeling heeft er zeker garen bij gesponnen.
Dan feliciteer ik Wim Vermeulen nog met het behalen van het diploma : 
juniorentrainer. en sluit ik af met de mededeling dat ik mezelf nog 1 jaar 
beschikbaar stel als secretaris van de vereniging.

Namens het bestuur dank ik de leden voor het in ons gestelde vertrou-
wen

Eindhoven, juli 2011,
Leny Sanders, secretaris

★ ★ ★
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AANBOUW KANTINE

In de afgelopen 2 maanden zijn enkele mensen druk in de weer ge-
weest om de kantine te verfraaien. Met name een nieuwe aanbouw 
aan de kantine ten behoeve van de rokers onder ons was een echt me-
gaproject, maar het resultaat mag er wezen. We zijn de “kanjers”, die 
hiervoor verantwoordelijk zijn zeer dankbaar en kunnen het niet nalaten 
om een daarover gaande passage uit de “Bestuursmededelingen” hier 
nog eens te herhalen. 

“Kanjers
Een stel leden van Tivoli heeft zich, de afgelopen 6 weken, zowat da-
gelijks, ingezet om de kantine op te knappen. Het zijn deze Kanjers van 
onze vereniging, die een pluim verdienen.
De aanbouw is bijna gerealiseerd en ook binnen de kantine is het no-
dige gedaan. Door het nieuwe laagje verf oogt onze kantine weer als 
door een ringetje te halen. Het bestuur bedankt de volgende leden, die 
zich in het zweet hebben gewerkt, om dit te verwezenlijken.
Henk Tholen (uitvoerder/constructeur aanbouw, karweitjes in kantine), 
Maria Tholen 
( poetsen, aankleding kantine, vervoer en iets lekkers bij de koffi e), 
Rudi Sanders (assistent uitvoerder), Leny Sanders (poetsen, koffi e en 
upperman(vrouw) en Henk Rennenberg (buitenschilder, vloer kantine, 
poetsen en delegeren).
Als je ze tegenkomt, geef ook jij ze dan een compliment!”

Nogmaals, Henk, Henk, Maria, Rudi en Leny, hartstikke bedankt, we 
zijn trots op jullie.

Natuurlijk plaatsen wij hier ook enkele van de aan ons toegestuurde 
foto’s.
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★ ★ ★
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MEDEDELING ALGEMEEN

Website
De vernieuwde website is 1 september het net opgegaan. Er moet zo 
links en rechts nog wat aangepast worden en ook alle gegevens zijn 
nog niet ingevuld/bekend. Mocht u wat vinden wat niet klopt of ont-
breekt graag een mailtje naar de webbeheerder, dan kunnen we het 
aanpassen.
I.v.m. de vernieuwing van de website gaat het Bulletin voortaan “Pro-
gramma” heten.
Het programma is ook enigszins gewijzigd. Omdat er op het web geen 
aparte pagina meer is voor de wedstrijdprogramma’s, maar u hiervoor 
wordt verwezen naar het “Programma”, staan voor de duidelijkheid de 
wedstrijdprogramma’s van jeugd en senioren beide op de eerste pa-
gina. U kunt zo het “Programma” met de link “Tweewekelijks “Program-
ma”” voor zowel jeugd als senioren direct overzien.

★ ★ ★

TIVOLI OOK IN SPANJE
(ingezonden door Ronny Kox)

Zoals je op bijgaande foto kunt zien, is Tivoli ook bekend in Spanje.

Groetjes,
Ronny

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES

Nieuwe leden
Nick Andriessen  5e

Mohamed El Arnouki  selectie
Stein Arts   5e 
Ali Azaoum   trainer C1
Hakim Azaoum  selectie
Mohamed Azaoum  C1
Mohammed Azaoum  selectie
Samir Azaoum  selectie
Mohamed Azaoum sr. selectie
Gina Baten   dames
Marleen Boerenkamp dames
Elijah de Bruin  5e

Ilona van Dun   dames
Richard van Dun  5e

Cagdas Erik   selectie
Nina Evers   dames
Mustafa Gurbuz  selectie
Edwin Habraken  4e

Myrthe Hoevenaars  dames
Evy Jacobs   dames
Maaike Jacobs  dames
Wesley Jansen  4e

Carmen Meulendijks  dames
Walid Mohmouh  C1
Jeroen Platenburg  5e

Khalid Ramdan  selectie
Chantal Smulders  dames
Daniel van Uum  5e

Ingwer de Vries  5e

Anna Welten   dames
Youri Wolf   5e

Caspar Zoetmulder  5e

Peter van den Berg  trainer/leider F1
Marco Dekkers  trainer/leider F1
Frits Driessen   voorzitter jeugd
Lars Rampart   F2
Fatih Kaya   C1



www.partyverhuurvanreusel.nl

Partyverhuur van Reusel
De Huufkes 2

5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2813547

Fax: 040-2815238
Mobiel: 06-53700455

E-mail: partyverhuurvanreusel@hetnet.nl

Partyverhuur van Reusel  
De Huufkes 13
5674 TL Nuenen
Tel: 040-2952012
Fax: 040-2906517

Mobiel: 06-53700455
E-mail: partyverhuurvanreusel@hetnet.nl

Hastelweg 129, 5652 CJ Eindhoven

Telefoon: 040 - 2122153, Fax: 040 - 2124765

Emailadres: info@ark-advies.nl
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Kevin Caster   kiddy’s
Bert Koolen   veteranen
Django Baten   5e

Semik Cumruk  6e

Kubilay Basci   6e

Robin Becks   5e

Sezer Celik   6e

Ozan Gogce   6e

Cagdas Kaya   6e

Fikret Kilic   6e

Erdal Konar   6e

Chrissy Smulders  dames
Guven Ustmert  6e

Orhan Vysal   6e

Mart Meijers   F1

Bedankt
Murat Demir   selectie
Ozan Gurler   kiddy’s
Talha Cengiz   F1
Yusuf-Can Cengiz  F1
Mehdi Cetinkaya  F2
Bedirhan Elmas  F2
Appie Zouthane  selectie
Sener Simsek  algemeen
Monhim Rahmouni  selectie
Ricardo Luysterburg  2e

Ad van Hout   veteranen
Jojo Gerhards  veteranen
Hennie Bruinen  veteranen
Mark Smulders  selectie
Azzedin Taibi   selectie
Jonas Vlot   E2
Adil Zouthane   selectie
Muhammad Almusawi selectie
Naby Soumah  selectie
A.B. Soumah   5e

Danny Lodewijks  5e

Patrick Schmidke  veteranen



20

Danny van de Wiel  5e

Maarten Kerkhof  5e

Gerbert Bakker  algemeen
Jaimy van Oers  algemeen
Jannie Lodewijks  medewerker kantine
Elias  El Koudadi  C1
Frans Visser   4e

Faouzi Bouyonmad  selectie
K. Merini   selectie
Hakan Agyar   selectie
Danny Dirksen  algemeen
Martijn van Hout  algemeen
Gencer Simsek  algemeen
Ahmed Alamy   selectie
Bjorn Lodewijks  jeugdleider
Niels de Bok   5e

★ ★ ★
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INDELINGEN SENIOREN 2011 - 2012

5e Klasse H
LSV 1   14:30
DBS 1   14:30
Sterksel 1   14:30
Nederwetten 1   14:30
De Bocht’80 1   14:30
Tivoli 1   14:30
DVS 1   14:30
Eindhoven AV 1   14:30
ETS 1   14:30
LEW 1   14:30
Pusphaira 1   14:30

Reserve 4e klasse 419
Brabantia 3   12:00
Nieuw Woensel 2   12:00
DBS 2   11:00
Nederwetten 2   12:30
Tongelre 2   11:30
Tivoli 2   11:30
Eindhoven AV 2   11:30
Woenselse Boys 2   12:00
LEW 2   11:30
Nuenen 3   12:00
PSV 3   11:00
Pusphaira 2   12:00
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Reserve 4e klasse 420
Brabantia 4   12:00
Nieuw Woensel 3   14:30
SBC 4   10:00
Tivoli 3   11:00
Wilhelmina Boys 4   11:00
Unitas’59 4   11:00
WODAN 4   11:00
LEW 3   12:30
Nuenen 4   14:00
RPC 3   12:00
Boxtel 4   11:00
DBS 3   11:00

Reserve 5e klasse 522
Best Vooruit 8   12:00
Brabantia 5   12:00
Nieuw Woensel 4   12:00
SBC 5   10:00
Tongelre 3   13:00
Tivoli 4   11:00
Wilhelmina Boys 6   10:00
Eindhoven AV 3   12:00
EMK 3   11:30
WODAN 6   13:00
Boxtel 7   12:00
Gestel 4   10:00

Reserve 6e klasse 623
Best Vooruit 9   10:00
Acht 5   10:00
Brabantia 6   10:00
Nieuw Woensel 5   11:00
SBC 6   12:00
Eindhoven AV 4   12:00
Geldrop/Houta Bouw 6  12:30
EMK 4   11:30
WODAN 7   12:00
Boxtel 8   10:00
Gestel 5   12:00
Tivoli 5   13:30
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Reserve 6e klasse 641
RKGSV 4   11:30
SBC 11   10:00
EMK 5   11:30
Woenselse Boys 5   12:00
Nuenen 8   12:00
Gestel 9   10:00
Tivoli 6   12:00
Best Vooruit 12   10:00
Tongelre 5   11:00
Pusphaira 5   14:30
Nieuw Woensel 8   12:00
WODAN 13   12:00

Veteranen
Tivoli
Dommelen
RKVVO
Woenselse-Boys A
Woenselse-Boys B
Gestel
Beerse-Boys
RPC
LEW A
Eindhoven
Braakhuizen A
WODAN

★ ★ ★
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AANPAK EXCESSEN

Het bestuur ontving van de KNVB onderstaande brief over het onder-
werp in de titel. Wij plaatsen die in dit clubblad, zodat eenieder op de 
hoogte is.

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
District Zuid I
Aan alle verenigingen
Breda, 30 augustus 2011

Geacht bestuur,

Het zal u niet zijn ontgaan. De KNVB heeft zich de afgelopen periode 
ingespannen om te komen tot een nieuwe, meer effectieve aanpak van 
excessen. De aanwezigheid van excessen zijn ons een doorn in het 
oog omdat ze de voetbalsport grote schade opleveren. De KNVB spant 
zich al jarenlang in om deze excessen te voorkomen en blijft dat ook 
doen. Dat neemt niet weg dat we de behoefte hebben gevoeld om ook 
op repressief vlak een duidelijk signaal af te geven, de KNVB tolereert 
de aanwezigheid van excessen in het voetbal niet langer.

Onder excessen verstaat de KNVB buitensporig fysiek enlof verbaal 
geweld in het amateurvoetbal, zoals ernstige bedreigingen, molestaties 
van scheidsrechters, spelers enlof trainers en collectieve vechtpartijen. 
De belangrijkste veranderingen in de aanpak van deze excessen zijn 
de strafmaat en de strafprocedure.

Bij buitensporig fysiek geweld, wanneer dit individueel wordt gepleegd, 
ontzet de tuchtcommissie leden sneller uit het lidmaatschap van de 
KNVB. Bij collectieve excessieve overtredingen gaat de tuchtcom-
missie eerder over tot het uit de competitie nemen van een elftal of 
team. De marges voor de strafmaat zijn vergroot naar maximaal tien 
jaar en tevens wordt gewerkt met minimumstraffen. Om een voorbeeld 
te geven: aan spelers die zich schuldig maken aan geweld tegen de 
scheidsrechter wordt de maximale straf - ontzetting uit het lidmaat-
schap - opgelegd. Door de betrokken speler zelf aangebrachte ver-
zachtende omstandigheden kunnen leiden tot een lagere
straf. De minimale straf bij dit soort geweld is een schorsing van drie 
jaar.



www.hespa-eindhoven.nl

gespecialiseerd in

Leenderweg 178 A
5644 AA Eindhoven

Tel. 040-2110767

zonwering
vloerbedekking

gordijnen

VOOR GEZELLIGHEID EN PLEZIER

MOET JE BIJ MARIAN EN KO ZIJN

BILJARD EN DART AANWEZIG



F. Kleinkiskamp

Tegelzetter

 040 - 212 77 82 (na 18:00 uur)

 06 - 22 14 61 04

Tel:

Mobiel:

v e r k o o p r e p a r a t i e o n d e r d e l e n
Pioenroosstraat 11   5644 CA EINDHOVEN   tel. 040-2113776  mob. 0621486737  
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Daarnaast wordt de procedure aanzienlijk versneld. In het verleden 
namen dergelijke zaken op zijn minst vier weken in beslag. Vanaf vol-
gend seizoen is er in de tweede werkweek na het exces een uitspraak 
van de tuchtcommissie. Ook in het geval van een beroepszaak wordt in 
een vergelijkbare termijn uitspraak gedaan. Deze tijdwinst wordt gere-
aliseerd doordat alle zaken in beginsel mondeling behandeld worden. 
Alleen in het geval dat de direct betrokkenen aangeven af te zien van 
mondelinge behandeling, kan de tuchtcommissie besluiten de zaak 
schriftelijk af te handelen.

Om deze versnelde procedure mogelijk te maken roept de KNVB ver-
enigingen op excessen direct te melden bij het district waarin uw ver-
eniging gevestigd is. leder district heeft een meldpunt ingericht waar 
betrokkenen melding kunnen maken van een exces. Voor district Zuid 
I geldt dat het meldpunt te bereiken is op zaterdag en zondag van 16.00 
uur tot 18.30 uur op het telefoonnummer 06-30045742.

Het melden van excessen en het tijdig indienen van verklaringen zijn 
voor de nieuwe aanpak van essentieel belang. De KNVB verzoekt u om 
de excessen te allen tijde te melden bij bovengenoemd meldpunt. Voor 
wat betreft het indienen van verklaringen is de verkorte procedure van 
kracht: de verklaringen omtrent excessen moeten op de eerste werk-
dag na de wedstrijd binnen zijn op het districtskantoor van de KNVB. 
De KNVB is zich ervan bewust dat dit een inspanning kan zijn voor uw 
vereniging, maar vertrouwt erop dat u ons steunt in deze strijd. Geza-
menlijk hebben wij de verantwoordelijkheid om de voetbalsport te vrij-
waren van excessen.

Ongetwijfeld zal deze nieuwe manier van werken in het begin voor 
zowel clubs en KNVB wennen zijn. Niettemin mag u van de KNVB ver-
wachten dat wij met volledige inzet en grote nauwkeurigheid te werk 
gaan. Ik vertrouw op uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
KONlNKLlJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
namens het districtsbestuur

Mark van Berkum
Districtsmanager

★ ★ ★
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HET 3e Elftal
(van onze redacteur Pascal Janssen)

Onze eigen Pas levert nog steeds periodiek wedstrijdverslagen van het 
3e bij onze webmaster Willem Scheenjes aan, waardoor we als redactie 
nu ook een senior webryder in de gelederen hebben. Onze vaste cor-
respondent Marc van Hout stond al in de boeken als junior webryder. 
De redactie heeft besloten om hiervan gebruik te gaan maken en on-
derstaand vindt u onze selectie van deze maand.

Tivoli 3 – Wodan 4  3-3 4 september april 2011
En we zijn los! De eerste wedstrijd is gespeeld en de uitkomst daarvan 
is vele malen beter dan onze vorige seizoensstart. Daarmee heb ik zo 
ongeveer alles wel gezegd, erg goed was het allemaal niet al hebben 
we wel allemaal hard gewerkt.
Vooraf bleek al dat we het met z’n 11-en moesten zien te stellen, onze 
nieuwe aanwinst was weliswaar van de partij maar niet speelgerech-
tigd, gelukkig bleek Youri (of Joeri, of Joery, of Yoeri, of wat dan ook) 
niet te beroerd om als vlaggenist op te treden. Voor de gelegenheid 
hadden we ook een nieuwe scheids, oude bekende Michel Mohanlal 
was ons terwille. Doordat we inmiddels heel wat reserveleden en bles-
suregevallen in onze gelederen hebben, konden we vandaag dus geen 
wissels toepassen.

De eerste vijf minuten waren voor de fusieclub uit Woensel, zij zetten 
veel druk en creëerden een handvol kansen. Daarna gingen wij iets 
meer druk naar voren uitoefenen. De 1-0 was het resultaat. Een snelle 
aanval over 3 schijven door het midden werd door Vinnie binnenge-
werkt. De 2-0 volgde snel genoeg, Marc creëerde zichzelf een kans en 
rondde knap af. Voor rust wist Wodan de aansluitingstreffer te maken, 
Stijn liet z’n man weglopen en die tikte de bal beheerst langs René.
Na de thee ging het gelijk op maar Wodan kwam toch langszij. We-
derom deed een aanval door het midden ons de das om. Niet veel later 
dachten wij de winst binnen te halen, Marc leek te worden gevloerd bin-
nen de 16 en de strafschop werd gegeven. Marc was echter zo eerlijk 
om de scheids mede te delen dat hij niet werd geraakt en dat een straf-
schop dus onterecht was. In plaats van een opbutsbal gaf de scheids 
een vrije trap aan de Woenselnaren, die toonden zich onsportief en 
maakten direct gebruik van de consternatie in ons team met de 2-3 tot 
gevolg.
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Binnen de kortste keren was het echter weer gelijk, Fred liep goed door 
op een steekpass en schoot de bal goed langs de uitkomende keeper 
ondanks de ferme botsing tussen hen beiden.
Er volgden nog heel wat kansen over en weer maar de eindstand was 
bereikt.

Volgende week Nuenen uit, dat zal nog wel wat zwaarder worden!

★ ★ ★
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VETERANEN

Onze webryder en vaste correspondent Marc van Hout verzorgt ook dit 
jaar weer maandelijks de wedstrijdverslagen van onze veteranen. On-
derstaand zijn bijdrage van deze maand.

Tivoli vets – Dommelen vets  4-0 3 september 2011
Na de natste zomer sinds 1906 zou je een zonnig seizoen verwachten, 
want na regen… Maar op de vergadering van afgelopen woensdag 
bleek dat het komend seizoen helemaal niet zo zonnig zou worden 
voor de regerend ‘kampioen’. Eigenlijk zou je al kunnen stellen dat ti-
telprolongatie haast onmogelijk is, want hoe moet het vertrek van vijf 
belangrijke spelers worden opgevangen? Met die vraag in het achter-
hoofd was om exact 15.55 uur de competitieouverture een feit.
In het eerste kwartier van de wedstrijd bleek wel dat de selectie ver-
anderd was, want ondanks een veldoverwicht kon je zien dat wij nog 
zoekende waren naar elkaar. Er waren wel aardige acties, maar de eer-
ste grote kans was toch voor Dommelen. Zij kwamen er in een counter 
razendsnel uit, maar René wist het schot te keren. Het gevaar was 
echter nog niet geweken want de rebound was ook voor Dommelen, 
René gooide zich ervoor en redde opnieuw. Hij werd weliswaar geraakt 
aan zijn hoofd maar kon verder. De eerste grote kans van onze zijde 
was na twintig minuten, aanvoerder Frank schoot een vrije trap goed 
over de muur maar de Dommelse keeper wist de bal uit de kruising te 
tikken. Nog geen vijf minuten later kreeg Frank een nog grotere kans. 
Invaller Frans V werd in de 16-meter neergelegd en een terechte straf-
schop was het gevolg. Frank nam plaats achter de bal, maar het schot 
verdween op de paal. De kansen stapelden zich op, maar een goal 
leek uit te blijven. Totdat Arno op slag van rust met een mooie steekbal 
Frans alleen op de keeper afstuurde, die maakte geen fout: 1-0. Zo 
konden we alsnog met een terechte voorsprong richting de kleedkamer.
De tweede helft was koud onderweg, of Frans tekende voor zijn tweede 
van de middag. Hij knikte een goed aangesneden corner van Mike ach-
ter de doelman: 2-0. In de 42e minuut van de wedstrijd maakte Frans 
zijn hattrick compleet, wat een kansloos afstandschot leek, werd een 
doelpunt want de keeper van Dommelen ging niet geheel vrijuit: 3-0. 
Tien minuten later kregen we weer een grote kans, via een messcherpe 
counter belandde de bal uiteindelijk bij Mike, die deze wedstrijd pech 
had in de afronding, dus ook deze bal ging er niet in. Een kwartier voor 
tijd viel Ferry weer in, dit bleek een gouden wissel te zijn. 



bloemen

planten

decoraties

t’Bloemenpunt !
Tongelresestraat 272 5613 DV  Eindhoven

tel. 040-2377884



van Os
Klussenbedrijf & Metselwerken

Oranje Nassaulaan 15
6026 BW  Maarheeze
0495 - 59 45 37
06 - 53 52 37 55
klussenbedrijf@npvanos.nl
www.npvanos.nl

Danny’s
attooT Place

LEENDERWEG 315  5643 AK  EINDHOVEN
www.dannystattooplace.nl

TEL: 06-41397679
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Want hij stond pas vijf seconden in het veld of hij verzorgde de assist 
voor de 4-0, de bal kwam bij Jaffa en die maakte geen fout. Ondanks 
dat de wedstrijd gespeeld was, kreeg Dommelen ook nog een aantal 
kansjes, het meest gevaarlijk werden ze in de 60e minuut. René moest 
bij een schot gestrekt naar de hoek, maar hij kon nog redden met zijn 
vingertoppen. Uit de tegenaanval die hierop volgde, schoot Frans op 
de lat, de rebound was voor Hans. Die schoot verrassend ineens, maar 
het schot werd uit de hoek gehaald. De laatste kans van de wedstrijd 
was voor Dommelen, het was een vrije trap vanaf een meter of 25. De 
muur stond een beetje verkeerd opgesteld, dus de bal ging hard langs 
de muur. Maar zoals al vaker deze wedstrijd lag René ook nu een tref-
fer in de weg. De eerste overwinning van het seizoen was na zeventig 
minuten voetbal een feit.
Het vertrek van een aantal vaste krachten bij ons is deze wedstrijd in 
ieder geval goed opgevangen, met dank aan de ‘nieuwe’ spelers. Ook 
reservelid Frans had met zijn hattrick een zeer belangrijk aandeel in de 
overwinning. Door dit mooie weer en doordat verschillende spelers el-
kaar al een paar maanden niet meer gezien hebben, bleef het nog lang 
onrustig op De Heihoef. 

Jawel, ook komend seizoen weer jullie webryder, 

Marc van Hout

RKVVO vets – Tivoli vets  0-3 10 september 2011
Vandaag stond er een heuse topper op het programma tussen de kam-
pioenen van vorig jaar, RKVVO had de meeste punten behaald en de 
SV Tivoli had de minste verliespunten. Ook hadden beide ploegen hun 
eerste wedstrijd ruim gewonnen zonder een tegengoal te incasseren. 
Dus er werd vandaag hoe dan ook spektakel verwacht.
Dat RKVVO dit seizoen nog geen tegengoals had, kwam al na 2.24 
minuten verandering in. Thuur speelde zichzelf vrij voor de keeper, 
door een een-tweetje met Frans, en schoof de bal door de benen van 
de keeper: 0-1. Je kon dus wel spreken van een droomstart van Tivoli. 
In de 5e minuut werd Hennie gevraagd om te wisselen, maar hij wei-
gerde van het veld te gaan. Na een kwartier voetbal was het opnieuw 
raak voor de SV: Bas stuurt Jaffa weg aan de zijkant, die gaf de bal 
voor maar de keeper kon wegstompen. Hier was dan ook alles mee 
gezegd want de bal kwam terecht bij Ferry, die twijfelde geen moment 
en haalde uit: 0-2. RKVVO kwam tot dan toe niet verder dan een paar 
ongevaarlijke afstandsschoten. 
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De eerste grote kans liet 18 minuten op zich wachten, de spits van 
RKVVO sneed door de verdediging en kwam oog in oog te staan met 
Hans. Alleen Hans wist het schot te keren. Dit was ook het laatste 
gevaar van die spits, want nog geen twee minuten later werd hij eraf 
gestuurd wegens commentaar op de leiding. Je kon dus wel zeggen 
dat John zijn man letterlijk uit de wedstrijd had gespeeld. Zo moest RK-
VVO het vijftig minuten doen met tien man. Maar met tien man of niet, 
in de 32e minuut kregen ze toch kans op de aansluitingstreffer. Een 
goed aangesneden vrije trap leverde een vrije kopkans op, alleen de 
bal verdween over het doel. Op slag van rust kwam de bekroning voor 
onze fantastische eerste helft: Thuur zette een aanval op via Jaffa, die 
behield het overzicht en legde terug op de opgekomen Frans. Met een 
droge knal zorgde hij voor de verdiende maar toch vrij onverwachte 0-3 
ruststand.

Na het geweldige spel in de eerste helft werd er vrij zwak aan de 
tweede helft begonnen. RKVVO was sterker, maar tot echt grote kan-
sen in de beginfase leidde dit niet. Ook wij kregen geen kansen, dus 
zo vorderde de wedstrijd zonder iets te hoeven noteren. Nadat Hennie 
Bakhuys in de 56e minuut de bal vanaf de middellijn terug probeerde 
de koppen, wat totaal mislukte, vroeg hij uiteindelijk zelf om een wissel. 
Nog geen minuut later dacht RKVVO te profi teren van deze aanpassing 
in onze verdediging, alleen Hans voorkwam wederom een zekere tref-
fer. Het spel golfde wat op en neer, maar het was allang duidelijk dat de 
wedstrijd beslist was. Dat Frans tien minuten voor tijd nog een aardige 
kopkans miste, deed hier niets aan af. En zeker tegen de tien man 
van RKVVO konden wij de wedstrijd rustig uitvoetballen. En zo fl oot 
de scheidsrechter na zeventig minuten af en namen wij de drie punten 
mee naar de Heihoef.

De eerste topper van het seizoen hebben we, zeker op basis van de 
eerste helft, dikverdiend gewonnen. Dit kwam mede door de uitsteken-
de inzet van onze zijde, iedereen deed wat van hem verwacht werd en 
we waren bereid om voor elkaar te werken. Dat het de tweede helft wat 
wegzakte, was denk ik te wijten aan de toch al ruime voorsprong. Net 
als vorig seizoen staan wij dus nog steeds aan kop in het klassement 
om de minste verliespunten, opnieuw wisten wij ons doel schoon te 
houden dus ook hier kunnen we tevreden over zijn. 
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Dan wil ik nog mijn complimenten maken aan de uitstekende scheids-
rechter. Hij fl oot goed voor beide kanten, en dat wil bij sommige clubs 
nog wel eens anders zijn.

De webryder,

Marc van Hout

★ ★ ★
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HET KNUPPELTJE – De dichtersversie

Ook in dit clubblad kunnen we opnieuw het dichtersknuppeltje voortzet-
ten. Voor wie het uit het gedicht van Fred vander Horst in het vorige 
clubblad nog niet had begrepen, Fred’s gedicht ging over niemand 
anders dan onze eigen redacteur Jack Engelen. Natuurlijk kan hij zich 
niet veroorloven om de knuppelketting te doorbreken en evenals Fred 
heeft hij ook op eigenwijze eigen wijze de dichterspen doorgegeven. 
Wij gaan ervan uit, dat degene over wie onderstaand gedicht gaat, dit 
begrijpt en de volgende keer de pen ter hand neemt.

Op de volgende pagina vindt u Jack’s bijdrage. Jack bedankt en succes 
voor jouw opvolger.
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Voorwoord:
Fred, bedankt voor de pen. Ook ik was geweldig verrast, maar ook wel 
blij, dat je mij in het zonnetje gezet hebt. Los daarvan vond ik het ook 
nog eens een verrassend goed gedicht. Mijn bijdrage is in de vorm van 
een zogeheten “naamdicht” en gericht aan weer een bijzondere Tivoli-
aan. Lees de beginletters van boven naar beneden en u heeft de oplos-
sing.

Hij is er een die van bijna alle markten thuis is
En daarom misschien wel heel vaak van huis is
Nooit of zelden vraag je hem vergeefs om steun of raad
Knap zoals hij iedere keer opnieuw zijn mannetje staat

Regelen, de helpende hand bieden of organiseren
Eigenlijk is er niemand die hem iets hoeft te leren
Nagenoeg niets negatiefs valt er over deze man te zeggen
Nog nooit heb ik hem iemand iets in de weg zien leggen
En dan is hij ook nog een hele fi jne en gezellige vent
Nog nooit heb ik iemand gehoord die dat ontkent 
Bovendien kan iedereen zo goed als altijd van hem op aan
En heeft hij zich ontpopt tot een trouwe en echte Tivoliaan
Raar eigenlijk dat zijn ruim 10 jaar bij Tivoli een relatief korte periode  
 beslaat
Geweldig goed voor ons is het natuurlijk wel dat hij bij ons op de leden 
 lijst staat

★ ★ ★
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KAARTCLUB TIVOLI

Eind mei hebben we weer de laatste kaartavond gehad. Dit seizoen 
hebben Henk Tholen en Wilma de Bont de organisatietaken van de 
kaartclub overgenomen van Charles Kuijs en Jan Elands. Henk Ren-
nenberg zorgde voor heerlijke culinaire hapjes tijdens de kaartavonden, 
hiervoor hartelijk bedankt.

We hebben weer leuk en gezellig gekaart. Helaas moest Leny van 
Heesewijk halverwege verstek laten gaan omdat ze haar heup had ge-
broken. Gelukkig was zij er de laatste avond alweer bij. Leny zet hem 
op in het nieuwe seizoen!
Ook de laatste avond was weer ouderwets gezellig. We hebben één 
ronde gekaart en daarna genoten van het koud en warm buffet, dat 
Leny Sanders en Henk Rennenberg gemaakt hadden. Overheerlijk was 
het! Daarna volgde de prijsuitreiking. Bij het Rikken is Pieter de Bont 
geëindigd op de eerste plaats en bij het jokeren Annie van Hout. Bei-
den kregen een mooie waardebon van kwekerij Johan’s Hof.
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DE VERFKAMPIOEN

Grote partijen verf en latex van bekende merken

50% - 60% KORTING !!

NU IN DE AANBIEDING

GRONDVERF wit 0,75 L.

LATEX wit 5 L.

HISTOR lakverf 0,75 L.

TUINHOUTBEITS 2,5 L.

BEHANG 10 M. div. kleuren

SIGMA latex wit 2,5 L.

SIGMA S2U 1 L.

SIGMA schakelverf 1 L.

SIKKENS Rubbol EPS 1 L. 

Topmerk beitsen 0,75 L.

MENGMASCHINE AANWEZIG, DUS ALLE KLEUREN LEVERBAAR !!

DE VERFKAMPIOEN - LEENDERWEG 277 - EINDHOVEN - TEL. 040 - 2125511

GEOPEND: MA. T/M VRIJ.: 9.30 - 18.00 UUR - ZATERDAG: 9.30 - 17.00 UUR
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Helaas moesten wij op 3 juni onverwachts afscheid nemen van onze 
kaartvriendin Annie Baauw. Zij was al jaren lang een trouwe kaartster 
van Tivoli. Er waren dan ook vele kaarters aanwezig op haar uitvaart. 
Dat zij moge ruste in vrede.

Gelukkig hebben we er weer nieuwe kaarters bij, maar nieuwe Tivolia-
nen zijn altijd welkom.
Hou de kaartdata in het clubblad in de gaten en kom gerust eens langs 
op een van de kaartavonden.

Wilma de Bont

★ ★ ★
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FUNCTIES BINNEN SV TIVOLI 2011– 2012

HOOFDBESTUUR

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:    Dré Rennenberg
Vicevoorzitter:   Jack Engelen
Secretaris:    Leny Sanders
Vicesecretaris:   vacant
Penningmeester:   Stefan Bell
Vicepenningmeester:   Henk Rennenberg

Afgevaardigden:
Senioren- en Algemene Zaken: Henk Tholen
Jeugdzaken:    Maria van Poppel / Frits   
     Driessen
Kantinecommissie:   Leny Sanders
Redactiecommissie:   Jack Engelen
Activiteitencommissie:  vacant

Algemene functies

Terreinchef: René Bulthuis; Wedstrijdcoördinator op zaterdag: vacant 
C, René Bulthuis E en F  
Wedstrijdcoördinator op zondag: Henk Tholen 1ste, Rudi Sanders 3, 5 
en 6, Frits van Duijnhoven
 2 en 4.
Websitebeheerders: Willem Scheenjes, Peter Smulders en Jack Enge-
len.
Veldbelijning: Peer Rennenberg, Jan Dielissen en Rudi Sanders. 
Up to date houden materiaal voetballers: René Bulthuis i.s.m. Leny 
Sanders.
Kleedkamers/Kantine poetsen: Peer Rennenberg, Jan Dielissen en 
Leny Sanders.  
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Indeling afdelingen en commissies

Seniorenzaken:
Voorzitter: Henk Tholen; Wedstrijdsecretaris: Peter Smulders; Coördi-
nator selectie: Wim vd Heuvel; Coördinator 3-4-5: vacant; Trainer se-
lectie:  Fadil Belhaj; Keeperstrainer: Wim Vermeulen; Leider 1e: Wim vd 
Heuvel;Vlagger: Wim Vermeulen;Verzorger: Wim Vermeulen; Leider 2e: 
Hafi d Azaoum; Leiders 3e: Fred Meulensteen sr. en Fred Meulensteen 
jr.; Leider 4e: Yadira Grunig; Leider 5e:  Bert van Dun; Leider 6de: Ku-
bilay Basci; Leiders veteranen: Peter Smulders, Wim vd Wiel en Jack 
Engelen; Trainer dames: Nick Andriessen; Clubscheidsrechters:  Peter 
Smulders, Rudi Sanders, Michel Mohanlal en Wim Vermeulen; Club-
grensrechters: Rudi Sanders, Wim Vermeulen.

Jeugdzaken:
Voorzitter: Frits Driessen; Toernooien en vriendschappelijke wedstrij-
den: Maria van Poppel en Leny Sanders; Wedstrijdsecretaris: Leny 
Sanders; Leden jeugdbestuur: Maria van Poppel, Michel van Rooij, 
Francois Bakermans en Addy Dijkstra; Coöördinator A junioren: Radi 
Belhaj; Coördinator C-junioren en pupillen: Wim Vermeulen; Leiders/
Trainer C: Wim Vermeulen, Francois Bakermans; Trainer/Leiders E: 
Wim Vermeulen, Maikel vd Heuvel, Fatih Kaya en Maria van Poppel; 
Trainer/Leiders F1: Emile Heerkens, Marco Dekkers en Peter vd Berg; 
Trainers/LeidersF2: Hakan Arici en Danny vd Brand; Kiddies trainers: 
Rudi Sanders, René Bulthuis en Andre de Kruijf; Kledingbeheer jeugd: 
Maria van Poppel en Leny Sanders.

Kantinecommissie:
Voorzitter: Leny Sanders; Inkoopbeleid: Henk Rennenberg; Medewer-
kers: Henri Vaessen, Anja Vaessen, Leny Sanders, Peer Rennenberg, 
Henk Tholen, Henk Rennenberg, Celesty Gahler en Danielle Verdon-
schot;  nog 3x vacatures voor op zondag.

Redactiecommissie:
Voorzitter: Jack Engelen; Medewerkers: Pascal Janssen, Franklin 
Klumpkens; (Web)correspondent: Marc van Hout.
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Activiteitencommissie:
Afgevaardigde bestuur: vacant; Medewerkers: Henk Rennenberg, 
Hans Verbaal en Ronny Kox.

Commissie van beroep:
Ronnie Verbeek, Juul van Hout, Hein Groeneveld, Gerard Geurds, 
Henk Iedema en 
Simon Groeneveld.(secretaris).

Sponsorcommissie:
Henk Rennenberg, Henk Tholen en 2 vacatures.

★ ★ ★
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Wij blijven via de e-mail regelmatig de nodige gein en ongein van met 
name Ronny Kox ontvangen. In deze rubriek vindt u onze selectie voor 
deze maand.

Fredje
Fredje heeft een drukke baan en daarnaast is hij heel sportief: twee 
avonden in de week gaat hij tennissen en elke zaterdag gaat hij golfen. 
Zijn vrouw dacht: “hij werkt zo hard”, dat ze hem voor zijn verjaardag 
een speciale verrassing gaf. Ze trakteerde hem op een bezoek aan de 
plaatselijke stripclub.
Samen gaan ze op weg. De portier van de club begroet hen en zegt: 
“Hallo Fredje! Hoe gaat het?” Zijn vrouw kijkt verbaasd en vraagt aan 
Fredje of hij hier al eerder geweest is. “Nee”, zegt Fredje, “hij is ook lid 
van mijn tennisclub!” Als zij plaats hebben genomen, vraagt de serveer-
ster of Fredje het gewoonlijke wil drinken en brengt hem een wijntje. 
Zijn vrouw zit te draaien op haar stoel en vraagt: “hoe wist zij dat je wijn 
drinkt”? “Zij herkent mij, want zij werkt ook op de golfclub en na ne-
gen holes drink ik altijd een wijntje”! verklaart Fredje. Dan komt er een 
stripper naar hun tafel, slaat haar armen om Fredje en wrijft zich zeer 
wulps tegen hem aan. Ze zegt: “Hei,Fredje, wil je zoals gewoonlijk de 
lapdans, grote vent?” Fredjes’ vrouw is nu helemaal over haar toeren, 
grijpt haar tas en stormt de club uit. 
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Fredje kan haar nog net inhalen als zij in een taxi springt en vlak voor 
zij de deur kan dichtgooien, springt hij naast haar op de achterbank. 
Wanhopig begint Fredje zijn vrouw er van te overtuigen dat de stripper 
zich moet vergissen en hem aanziet voor een andere man. Maar zijn 
vrouw is helemaal klaar met hem. Zij scheldt hem uit voor alles wat le-
lijk is. Dan draait de chauffeur zich om en zegt: “Tjonge Fredje, wat heb 
je deze keer een kreng opgepikt, zeg!”

Fredjes’ begrafenis is a.s. vrijdag!...

Frietje Patricia Paay
Ik sta gisteren in de friettent, bestelt er een man voor mij een frietje Pa-
tricia Paay...
“Paay? “vraagt de verkoper, “wat is dat nou weer”?
“Nou”, zegt die man, “alles mag er overheen, behalve curry “

Wa zee tie?
Een ouder echtpaar is in Italië op vakantie geweest en gaat weer naar 
huis. In de taxi op de luchthaven Schiphol vraagt de chauffeur waar 
de reis heen gaat. “Naar huis”, zegt de man. Zijn vrouw die wat doof 
is, vraagt: “Wa zee tie?” “Hij vruug waar we hinne gingen!” Dan vraagt 
de taxichauffeur: “In welke stad woont u?” “In Eindhoven”, antwoordt 
de man. Z’n vrouw vraagt: “Wa zee tie?” “Hij vruug in welke stad we 
wonen.” Zegt de taxichauffeur vervolgens: “Eindhoven? Daar heb ik de 
slechtste wip van mijn leven gemaakt.” “Wa zee tie?” vraagt zijn vrouw 
weer. Antwoordt de man: “Hij kent oe nog van vruuger!”

Belgische koe
Een Hollandse boer wil graag een Belgische koe bij zijn veestapel. 
Daarom gaat hij naar de veemarkt in Sint Truiden. Hij loopt langs de 
dieren en vraagt de prijzen, 1000 Euro, 1200, enz. Dan komt hij plotse-
ling bij een veehandelaar, die een koe heeft voor maar 250 Euro. “Dat 
is nèt mijn prijs”, denkt die boer en wil de koe kopen. “Dat kan,” zegt 
de veehandelaar, “er mankeert echter wel wat aan de koe.” “Wat dan?” 
vraagt de boer. “Wel,” zegt de veehandelaar, “als de koe gemolken 
moet worden, trekt ze de uiers in, en wanneer ze gedekt moet worden, 
gaat ze op haar kont zitten.” “Wel”, denkt de boer, “dat los ik wel op”. 
Komt de boer bij de grens, vraagt de douane hem of hij wat aan te ge-
ven heeft. “Alleen een aparte koe,” zegt de boer. “Een aparte koe?”, 
vraagt de douanebeambte, “wat is er dan zo apart aan die koe?” 



VOOR AL UW VERSE FRITES
EN VERSE SNACKS

HOEK HEEZERWEG/FLORALAAN OOST

FRITUURHAL



Hastelweg 129, 5652 CJ Eindhoven

Telefoon: 040 - 2122153, Fax: 040 - 2124765

Emailadres: info@ark-advies.nl
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“Wel,” zegt de boer, “als ze gemolken moet worden, trekt ze de uiers 
in en wanneer ze gedekt moet worden, gaat ze op haar kont zitten.” 
“Komt die koe misschien uit Sint Truiden?”, vraagt de douanebeambte. 
“Ja,” zegt de boer, “hoe witte GIJ da??!!” “Wel,” zegt de douanebeamb-
te, “daar komt mien vrouw ook vandaan...”

Vrouw kwijt
Een man is samen met zijn vrouw boodschappen aan het doen in de 
Makro. Op een gegeven moment is hij zijn vrouw  kwijt en hij rijdt dus 
alleen met het  karretje door de winkel, op zoek naar zijn vrouw... Plots  
botst hij met zijn karretje tegen het karretje van een andere man aan. 
‘Oh, mijn excuses meneer’ zegt hij.’Ik lette even niet op, het is name-
lijk zo dat ik mijn vrouw kwijt ben en die ben ik aan het zoeken’ ‘Dat is 
toevallig’ zegt die andere man. ‘Ik ben ook mijn vriendin kwijt en zoek 
haar ook’ ‘Dat is inderdaad toevallig’ zegt hij en vraagt hoe zijn vriendin 
eruit ziet. ‘Nou’ zegt de man. ‘Ze is lang, slank, lang blond haar, mooie 
grote borsten, lange benen, zwarte laarzen en een kort  rokje... ‘En hoe 
ziet die van jou er uit??’ ‘Wat kan mij dat schelen’, zegt hij, ‘we gaan die 
van jou zoeken!!!!’

★ ★ ★
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INDELINGEN JEUGD 2011 - 2012

C1: 4e Klasse poule C81
Rood Wit V C2 12:45
RKGSV C1 13:30
Best Vooruit C4 12:45
Brabantia C3 13:00
Nederwetten C1 11:15
Tongelre C1 13:00
Tivoli C1 12:30
Wilhelmina Boys C3 13:00
Unitas’59 C4 12:45
WODAN C4 13:00
RPC C2 12:45
Eindhoven AV C2 13:00

E1: 3e klasse poule 342
RKGSV E1G 11:00
Tongelre E1 10:15
Tivoli E1 11:00
EMK E1 10:30
LEW E1 10:30
Nieuw Woensel E1 10:30

F1: 2e klasse poule 234
Rood Wit V F2   9:30
DBS F2 10:00
Tongelre F1   9:15
Tivoli F1 10:00
Unitas’59 F3   9:00
WODAN F3   9:00

F2: 4e klasse poule 553
Marvilde F4 10:00
Tongelre F2   9:15
Tivoli F2 10:00
Gestel F3   9:30
Woenselse Boys F5   9:30
Unitas’59 F17   9:00

★ ★ ★
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TIVOLI E1

De vakantie bleek bij de 1e wedstrijd van dit seizoen voor de E1 zijn 
werk te hebben gedaan.

Iedere speler was uitgerust (alhoewel de vrijdagavond ervoor speelde 
Oranje tegen San Marino en de spelers hebben denken wij toch van 
de overwinning van 11-0 mee mogen genieten en gingen daardoor laat 
slapen….) en stond te popelen om de 1e wedstrijd te gaan winnen te-
gen Unitas.
En wat voor wedstrijd. Iedereen gaf zich volledig, was geconcentreerd 
en speelde als een team. Voor de wedstrijd heeft Wim, jeugdcoördina-
tor en trainer van de C1 en de E1, de spelers in de kleedruimte profes-
sioneel toegesproken. Dit heeft voor het goede samenspel zeker gehol-
pen.
Maikel nam het coachen vervolgens tijdens de wedstrijd van Wim over 
en leidde het team naar een overwinning van 11-0. Fantastisch!!!!!

Amin, Furkan, Mert, Prince, Zinho, Jelle, Shakira, Delano en Emre, we 
hebben van jullie genoten. En aan de foto te zien hebben jullie ook ge-
noten van deze grote overwinning. Dit belooft wat voor de rest van het 
seizoen.

We blijven jullie steunen.

Ouders en leiding E1

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

De begeleiding van de selectie heeft het gewel-
dig leuke idee opgevat om bij iedere thuiswed-
strijd van het 1e een jeugdspeler aan te wijzen 
als “mascotte van de week”. Natuurlijk voldoen 
wij graag aan hun verzoek en plaatsen hierbij 
het verhaal over de eerste “mascotte van de 
week”. Op zondag 4 september was Zinho Lo-
dewijks van E1 de eerste gelukkige, die mee 
op de foto mocht, een leren bal geschonken kreeg en bovendien na de 
wedstrijd op eten en drinken getrakteerd werd.
De bij deze rubriek behorende vragenlijst en de bijbehorende foto’s 
treffen jullie hieronder aan.

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 04-09-2011
SV TIVOLI 1 - DE BOCHT’80 1

Wat is je naam en geboortedatum?
ZINHO LODEWIJKS, 08-05-2002
In welke klas zit je en op welke school?
GROEP 6 DE KLIMBOOM
In welk elftal zit je?
IN E1
Wat zijn je sterke en zwakke punten?
IK KAN GOED SCOREN, KAN NIET KEEPEN
Hoe vind je het bij SV TIVOLI?
HEEL LEUK!
Hoe lang speel je er al?
VANAF DE MINI’S
Wat was de mooiste wedstrijd die je tot nu toe hebt gespeeld?
TEGEN BEST VOORUIT 17-0 GEWONNEN
En wat was de mooiste actie die je hebt gemaakt?
EEN PENALTY SCOREN MET MIJN SHIRT OVER MIJN HOOFD
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
KAMPIOEN WORDEN
Wordt TIVOLI 1 kampioen?
JA NATUURLIJK
Wie vind je de beste speler bij TIVOLI of van je favoriete club?
MESSI
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Wat is je favoriete club en wie is je favoriete speler?
AJAX, VERTONGEN
Welk tenue zou je graag willen hebben?
VAN TIVOLI
Wat zijn je hobby´s?
VOETBALLEN EN COMPUTEREN
Wat is je favoriete eten?
SPINAZIE EN BLOENKOOL
Waar kijk je naar op TV?
NICKELODEON EN VOETBAL
Hoe vond je het om mee te doen met het eerste?
KEI LEUK EN SPANNEND
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
NEE

★ ★ ★
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TIVOLI C1

De leider van C1, Wim Vermeulen, is  weer in de internetpen geklom-
men en stuurt ons ook dit jaar weer mailtjes over zijn elftal. Hieronder 
vinden jullie zijn eerste bijdrage.

Tivoli C1 – EMK C2 9-2 (beker)
Het was de eerste wedstrijd van de C1 van Tivoli. Het was een beker-
wedstrijd op zaterdag 27-09-2011. Tivoli en EMK gingen gelijk op in de 
eerste helft, maar Collins maakte er wel 3 in de eerste helft. Het waren 
3 mooie goals en dat belooft nog wat voor de competitie. Ronnie maak-
te ook nog een mooie goal en het was 4-0 met de rust.
In de 2e helft gingen we pas echt los. We konden wisselen, wat we 
wilden, allemaal speelden ze goed, ook de nieuwe spelers. Collins 
maakte er weer 2 en Ronnie weer 1. Fatih maakte er 1 en Brian maak-
te er ook 1, dus we dachten de nul te houden, maar EMK maakte toch 
ook nog 2 mooie goals. Maar jongens, geweldig, je ziet als je luistert 
en goed traint, dan komen we er wel. Ook onze nieuwe assistent Ali 
Azoum is een fi jne man om mee te werken, Ali bedankt.
Op naar de volgende club, VV Geldrop as woensdag om 18.45 uur, die 
gaan we ook pakken. Toch leuke wedstrijden voor de competitie begint.

Groetjes van uw verslaggever ter plaatse

Wim Vermeulen

★ ★ ★
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SLOTFEEST/SPONSORAVOND
(door onze redacteur Jack Engelen)

Wat hadden we er naar uitgezien en wat waren de verwachtingen 
hooggespannen. Het slotfeest annex sponsoravond zou een grootse 
afsluiting van het seizoen moeten worden en het mag gezegd worden, 
we zijn niet bedrogen uitgekomen.
Op 9 juli was het dan zover, het feest waar velen naar hadden uitge-
keken. Voorafgaand  hieraan waren vele vrijwilligers bezig geweest 
om voor elkaar te krijgen, dat het een feest zou worden om niet te ver-
geten. Zo waren er onder de bezielende leiding van Stef Verdonschot 
diverse voorbereidingssessies geweest en op papier was zo goed als 
alles voor elkaar. Nu nog afwachten of we voldoende entreekaarten 
zouden hebben gesleten en genoeg sponsorgeld hebben binnenge-
haald om ook fi nancieel van een succes te mogen spreken.
Twee dagen voor het feest, op donderdag 7 juli, vond de opbouw van 
de tent plaats. Om 07.30 uur al werd de 
tent bezorgd en toen bleek ook, dat grote 
animator Stef Verdonschot die nacht he-
laas met spoed naar het ziekenhuis was 
gebracht met hartproblemen. Gelukkig 
gaat het inmiddels weer goed met hem en 
daar zijn we natuurlijk blij om. Geksche-
rend werden toen wel opmerkingen in de 
trant van “Hij verzint ook van alles om er 
maar niet bij te hoeven zijn”, gemaakt. De opbouwploeg, bestaande uit 
Henk Rennenberg, Frans Joosten, Henk vd Boomen, René van Eijck, 
Peter Smulders, Rudi Sanders, Hans Verbaal, John Hanraths, Toon vd 
Laarschot en 2 medewerkers van Aalster Tenten Bedrijven begon om 
08.00 uur aan het karwei en toen uw verslaggever om 08.45 uur arri-
veerde om foto’s te komen knippen, was de opbouw al fl ink op scheut. 
Rond 09.00 uur stond de tent al helemaal overeind en om 09.45 uur lag 
ook de houten vloer er al in. Leny Sanders zorgde in de tussentijd voor 
een welverdiend natje en droogje. Hierna vertrok uw verslaggever weer 
en werd de rest van de dag besteed aan de kleinere, maar ook be-
langrijke werkzaamheden, zoals het ophangen van lampjes en andere 
technische zaken. Kortom, een pluim voor de bouwers is hier zeker op 
zijn plaats.
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En dan het feest zelf natuurlijk. De laatste voorbereidingen op zaterdag 
overdag en vroeg in de avond waren nog maar net achter de rug of de 
eerste feestgangers dienden zich al aan. 
Toen rond de klok van 20.00 uur de “poorten” van de tent open gingen, 
telde uw reporter al 40 aanwezigen en bij de start van het entertain-
ment met lichte achtergrondmuziek door de Dutch Show Company 

om 20.15 uur was dat aantal bijna 
verdubbeld. De stemming kwam er 
steeds beter in, mede als gevolg van 
het swingende optreden van de al eer-
der genoemde artiesten. Inmiddels zijn 
al meer dan 100 gasten aanwezig en 
iets na 21.00 uur gaan de voetjes van 
de vloer en laten vele aanwezigen hun 
danskunsten zien. Om iets voor 21.30 

uur neemt Hans Verbaal het woord om een speciaal dankwoord uit te 
spreken voor de helaas om bekende redenen afwezige feestcommis-
sieleider Stef Verdonschot. Hij vraagt om een applaus en een geza-
menlijke uitvoering van ons clublied. Natuurlijk wordt aan dat verzoek 
spontaan gehoor gegeven.

Hierna wordt het feest passend voortgezet en vermeldenswaard op dit 
moment is, dat gedurende de hele avond op een groot scherm een “po-
werpoint-presentatie” wordt gedraaid, waarbij de logo’s van de speciaal 
voor deze avond aangezochte sponsors worden getoond. Het spreekt 
natuurlijk voor zich, dat wij alle sponsors bedanken en niet te vergeten 
Tonnie Janssen,de producent van de betreffende “powerpointpresen-
tatie”. Om 22.30 uur is de feesttent dan al bevolkt met zo’n 135 men-
sen en het is natuurlijk een lust om vele oude  en nieuwe bekenden te 
ontmoeten en daarmee een praatje te maken onder het genot van een 
glaasje en swingende entertainment. De 
catering van de natjes en de droogjes 
werd overigens uitstekend verzorgd door 
het vrijwillige barteam van Leny Sanders, 
verder bestaande uit Anja, Koen en Henri 
Vaessen, Stefan en Danielle Verdon-
schot, Maria van Poppel, Henk Rennen-
berg, Hans Verbaal en Bas van Hoof.
Bij afwezigheid van de zieke voorzitter Dre Rennenberg neemt 
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Jack Engelen in zijn hoedanigheid als vicevoorzit-
ter om 23.00 uur de microfoon en spreekt namens 
het bestuur van SV Tivoli een dankwoord uit. Hij 
bedankt in willekeurige volgorde iedereen, die op 
wat voor manier dan ook een bijdrage heeft gele-
verd aan het welslagen van deze speciale avond en 
spreekt de hoop uit, dat dit een aanzet kan zijn tot 
een nieuwe opbloei van onze club.

Iets voor middernacht is er nog een speciaal gastoptreden van Hans 
Verbaal, die solo en samen met een aantal leden van The Dutch Show 
Company de tent nog even op zijn kop zet. Aan alles komt een eind en 
zo ook nu. 

Tussen 00.30 en 01.00 uur is er dan het slotoptreden van de door ons 
ingehuurde artiesten, waarna de muziek gestopt wordt. Natuurlijk werd 
er daarna door menigeen nog fl ink nagepraat, maar bij uw reporter 
was het lichtje toen al wel uit. Het schijnt alles bij elkaar een feest te 
zijn geweest, waar we met trots op terug mogen kijken en daar was het 
toch om te doen. Dat er uiteindelijk zo’n 160 entreekaarten bleken te 
zijn verkocht, mag een prima resultaat worden genoemd en heeft mede 
bijgedragen aan een postieve fi nancièle balans.
Rest ons nog om de nodige bedankjes uit te delen. Behalve naar de in 
bovenstaand verhaal al genoemde animator, tentopbouwers, “power-
pointproducent” en barteam gaat onze dank uit naar nog niet genoem-
de mensen, die met name in de voorbereiding een kleinere of grotere 
rol hebben gespeeld. 
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We noemen Pascal Janssen, René vd Bogaard, Jack Engelen, Frits 
Driessen, Ronny Kox, Wim Vermeulen en iedereen die we desondanks 
vergeten mochten zijn.

Tot het volgende spetterende slotfeest!

★ ★ ★

Nog een paar sfeerfoto’s
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★ ★ ★
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- het 1e clubblad van het nieuwe seizoen voor u 
ligt (of staat)

- we u door externe omstandigheden helaas nog 
geen gedrukte versie kunnen aanbieden

- u het voorlopig dus met een digitale versie, die 
via onze website bekijken is, moet doen

- het jammer is (of misschien ook wel handig), dat 
u ons clubblad nu niet meer in de hand kunt nemen of even ontspan-
nen meenemen naar de wc of andere van uw favoriete leesplaatsen

- wij druk bezig zijn om naar een permanente oplossing te zoeken 
- het slotfeest van 9 juli geslaagd was te noemen
- vele vrijwilligers en een goed opgekomen publiek hieraan hebben 

bijgedragen
- ook een groot aantal sponsors hiervoor verantwoordelijk waren
- er uiteindelijk zo’n 160 entreekaarten aan de man zijn gebracht
- dit zeker niet slecht is en we al uitzien naar het volgende slotfeest
- de ALV van 14 juli maar matig bezocht werd
- er slechts 26 leden de moeite namen om te verschijnen
- opvallend was dat er onder de afwezigen opvallend veel mensen 

waren uit groepen, die normaal wel redelijk tot goed aanwezig zijn
- wij met name doelen op het 3e en de veteranen
- desondanks er relatief toch nog meer van hen waren dan van andere 

elftallen
- we de ledenvergadering in de toekomst misschien ook wel via de 

“website” af kunnen doen
- in de vakantiemaanden juli en augustus de kantine een opknapbeurt 

heeft gehad
- een van de opvallende verbeteringen de aanbouw van een rokers- 

afdak is
- dit er puik uitziet en hiermee bijzonder mooi werk is geleverd
- de kanjers die zich hiervoor zowat dagelijks hebben ingezet, van u 

en ons een grote pluim verdienen
- Henk Tholen (uitvoerder/constructeur aanbouw, karweitjes in kan-

tine), Maria Tholen (poetsen, aankleding kantine, vervoer en iets 
lekkers bij de koffi e), Rudi Sanders (assistent uitvoerder), Leny 
Sanders (poetsen, koffi e en upperman/vrouw) en Henk Rennen-
berg (buitenschilder, vloer kantine, poetsen en delegeren) van harte 
bedankt worden

- u ze bij gelegenheid gerust ook persoonlijk mag bedanken

★ ★ ★
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SHOW-COOKING RESTAURANT

TEL: 040 - 211 99 00

“Het Wok restaurant van Eindhoven”

St. Wirostraat 2
5643 MZ  Eindhoven

Tivoli_Omslag Clubblad A5:Tivoli_Omslag Clubblad  26-10-11  08:16  Pagina 2


