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REDACTIONEEL

Welkom in 2012 
beste lezer!
Wij willen u graag 
mee op reis nemen 
in de 2e helft van 
dit seizoen. Uiter-
aard gaat alles 
beter en hebben 
we nergens over te 
klagen. 

Zowel sportief als fi nancieel gaat het 
onze club voor de wind en ook orga-
nisatorisch is er geen centje pijn. Alle 
ooit openstaande vacatures zijn op-
eens ingevuld en de kantinekas wordt 
fl ink gespekt. Het, o zo bekende, 
saamhorigheidsgevoel viert hoogtij 
en SV Tivoli weet zich op miraculeuze 
wijze te plaatsen voor de nacompeti-
tie, waarin tegen alle verwachtingen 
in promotie wordt afgedwongen. De 
koek kan niet op en we tillen samen 
onze club naar een hoger plan. Wat 
een mooi vooruitzicht, vindt u ook 
niet.

Nu komt het mooiste van alles… : In 
potentie is dit allemaal mogelijk! Wel-
licht niet op deze korte termijn maar 
toch zeker wel als we ons hier samen 
enige tijd fl ink voor zullen inspannen. 
Doet u ook mee?

Voor nu veel lees- en 
overdenkplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

AANMELDINGEN BESTUURSFUNCTIES
OP HET EINDE VAN DIT SEIZOEN ZULLEN DE VOORZITTER (DRE 
RENNENBERG) EN DE SECRETARIS (LENY SANDERS) VAN SV 
TIVOLI, ZICH NIET MEER HERKIESBAAR STELLEN VOOR HUN 
HUIDIGE FUNCTIE.
ZIJ TREDEN ALLEBEI AF.

Kandidaten die zich voor de functies beschikbaar willen stellen, kun-
nen zich aanmelden bij het huidige bestuur. Dit schriftelijke verzoek, 
voorzien van een CV, dient minstens een maand voor de ALV in juni, 
bij het bestuur binnen te zijn. Bij hoofdelijke stemming op de ALV zal de 
functie voor hen, bij een meerderheid van 2/3 van de stemmen, defi ni-
tief worden per 1 augustus 2012. Deze functie geldt voor de duur van 
minimaal 3 jaren.
Het huidige bestuur hoopt dat veel geschikte kandidaten zich zullen 
aanmelden, die zich met verfrissend elan de toekomst van Tivoli ter 
harte nemen.

Namens het bestuur,
Leny Sanders
secretaris

★ ★ ★
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VAN DE VOORZITTER

Tijd lost alles op!

De afgelopen tijd kwam ons maandblad geruisloos bij 
u binnen. Het oude vertrouwde maandblad dat met 
regelmaat bij u, vanuit de brievenbus, op de grond 
van de gang of hal plofte, is voorlopig vervangen door 
een website editie. Lekker onderuitgezakt op de bank 
het maandblad lezen, is er dus voorlopig niet meer bij. 

Dat kleine stukje lectuur dat je in combinatie met een sigaartje en een 
borreltje even los rukte van de sleur van alle dag, dat mis je. Je mist 
het vooral als je na het scrollen met een stijve nek van het turen op de 
bank gaat zitten met je sigaartje en je borreltje, maar zonder het ver-
trouwde maandblad dat geurde naar de drukinkt. Toch heb ik de oplos-
sing gevonden: de i-pad. Daar kwam ik achter toen mijn kleinzoon met 
trots zijn kennis op dat ding toonde. Van boekwerken tot weekbladen, 
hij toverde alles op z’n scherm, zelfs het digitale maandblad van onze 
club wist hij vlekkeloos toonbaar te maken. Met mijn i-pad op mijn knie, 
sigaartje in de mond en borreltje in de nabijheid, ben ik nu weer een 
content mens, want het Tivoli maandblad kun je geen maand missen!
Content zouden we ook moeten zijn als we het afgelopen jaar bekijken. 
Content, omdat vooral onze jeugdafdeling met sprongen vooruit gaat. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Maar dat niet alleen, vanuit de 
jeugd je club opbouwen geeft mogelijkheden voor  saamhorigheid en 
kan van duurzame betekenis zijn voor de toekomst van Tivoli. Content 
mogen we ook gerust zijn wat het seniorenvoetbal bij Tivoli betreft. 
Grote gebondenheid bij onze veteranenafdeling, vriendschapsbanden 
bij de diverse elftallen en zelfs sinds jaren weer damesvoetbal bij Tivoli. 
Al zijn de resultaten bij verschillende elftallen niet top te noemen, het 
voornaamste vind ik dat we zien dat bij verschillende elftallen de gezel-
ligheid een voorname rol speelt. Hierdoor wordt het verenigingsleven 
binnen Tivoli veraangenaamd, niet alleen voor je zelf, maar ook voor 
het totaal. Tot slot wil ik u er graag op wijzen dat we met Tivoli, samen 
met u allen, nieuwe wegen willen inslaan. De Raad van Advies, waar 
tijdens de laatste Algemene Vergadering het startsein voor werd gege-
ven, is al lange tijd bezig om hun visie zichtbaar te maken. Het resul-
taat hiervan zal eerdaags kenbaar worden gemaakt. Het is van belang 
om de bijeenkomsten die zij gaan beleggen te bezoeken. Luister goed 
wat men te vertellen heeft. Luister niet alleen, maar biedt ook uw hulp 
aan! 
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Als hun plannen kunnen worden uitgevoerd, zal Tivoli een duurzame 
club worden, een club die nog tot in lengte van jaren niet alleen sportief 
genoegen kan bieden, maar vooral gezelligheid geeft waaraan  men-
sen steeds behoeften zullen hebben. Het moet u daarom alleen al tot 
eer strekken om mee te kunnen werken de voorhanden liggende plan-
nen tot uitvoering te brengen.

Dre Rennenberg
Voorzitter 

★ ★ ★

LEDENMUTATIES

Bedankt

Mo El Arnouki  selectie

★ ★ ★



Eindhoven
040-2914700

Roosendaal
0165-532702

Sassenheim 
0252-235928

Tiel
0344-638438

Winschoten
0597-431441

Koffi eautomaten, frisdrank- en vendingautomaten

·         Dealer van Nescafe, Nespresso, Coca-Cola, Cup-a-Soup.
·         Automaten verkoop, verhuur, lease en bruikleen.

·         Eigen technische dienst, 7 dagen per week.

T O T A A L L E V E R A N C I E R  V O O R  W E R K  E N  H O R E C A

www.zelst.nl

Totaalleverancier voor Horeca en kantines

·         Duizenden A-merken en prijsgunstig   
          huismerk.
·         Kruidenierswaren, diepvries- tot verse       
          producten.
·         Gratis bezorging in heel ’t land.



Cartridge World hervult originele inkt- en lasercartridges van vrijwel alle merken

printers, kopieermachines en faxen. Daarbij bent u verzekerd van originele kwaliteit.

Cartridge World Eindhoven-Zuid

Aalsterweg 138, 5615 CJ  Eindhoven

Hoek Aalsterweg/Boutenslaan

T 040 - 212 512 9  F 040 - 212 562 3

E cweindhoven-zuid@cartridgeworld.nl

Bespaar tot 50% op uw printkosten!

Niet goed - geld terug.

Heezerweg 93, Eindhoven  -  Tel. 040-2112177 
www.keyboard-centrum.nl

Wij leveren ook
• accordeons
• mondharmonica’s
• gitaren
• geluid
• diverse accessoires

Al jaren dé specialist in: 
     Digitale Piano’s & 
          Keyboards  

De beste service en voorlichting
Eigen technische dienst
Na aankoop GRATIS hulp bij al uw vragen

7 777 

enenene

bekroond met
YAMAHA BEST DEALER AWARD

benoemd tot
YAMAHA CLAVINOVA 
LIFESTYLE CENTER

Ook voor al uw bladmuziek!
Ook voor al uw bladmuziek!

Technology
  Center
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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

  8  Zinho Lodewijks E1
  9  Stein Arts 5e

11  Willem Scheenjes webbeheerder/bulletin/ledenbe 
   stand
12  Hamza Belhaj 2e

14  Merlijn Wijn 3e

15  Rob van Bussel algemeen
18  Joe van den Hooff F2
21  Jaffa Dinmohamed 3e/veteranen
25  Ronald de Goey algemeen
  Youri Wolf 5e

27  Maria van Poppel jeugdleider E1/lid jeugdbestuur/ 
   toernooien en
   vriendschappelijke wedstrijden / 
   kledingbeheer

★ ★ ★
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VAN DE RAAD VAN ADVIES

Oproep aan alle Tivolianen en ouders van jeugdleden

De Raad van Advies heeft zijn huiswerk voor zover af. In een paar 
avonden hebben de leden van de Raad van Advies zich gebogen over 
de toekomst van SV Tivoli. De visie en missie is in concept klaar en het 
bestuur staat hier helemaal achter. Het woord is nu aan de leden en de 
ouders van de leden, om de basis voor een stabiele en gezonde toe-
komst te leggen. We gaan jullie informeren en mee op reis nemen.

We gaan dit doen op donderdag 29 maart om 20.00 uur.  Noteer 
deze datum

Dit is een eerste oproep, er zullen er nog meerdere volgen. We moeten 
de tent vol krijgen. Het is belangrijk dat jullie er zijn om met ons mee te 
denken en te praten, maar uiteindelijk ook mee te doen.
De Raad van Advies heeft de volgende visie en missie opgesteld:

Visie:
SV Tivoli is een voetbalvereniging die een evenwichtige afspiegeling is 
van het Eindhovense stadsdeel Stratum. Binnen de vereniging vinden 
we plezier in het voetbal belangrijk en worden sportieve ambities  nage-
streefd. 
SV Tivoli is in 2016 een (fi nanciële) stabiele 4e klasser met een posi-
tieve uitstraling. 
De leden voelen zich verbonden met de club waarbij de jeugd als 
kweekvijver dient voor de toekomst van de vereniging. Op basis van 
gekwalifi ceerde trainers en leiders, ondersteund door ouders en vele 
andere vrijwilligers wordt dit mogelijk gemaakt. 
De leden bepalen onder aanvoering van een ambitieus bestuur dit 
beeld van de vereniging waardoor maatschappelijke organisaties, be-
drijven en andere verenigingen bereid zijn hieraan een bijdrage te leve-
ren.

Missie:
-  actieve werving van (jeugd)leden binnen de 3 wijken
-  fi nancieel gezond beleid met een professionele relatie met sponsors
-  opgeleide trainers binnen de jeugdafdeling op basis van opleidings 

plan
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-  opbouwen netwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijven 
en andere verenigingen en onderzoeken mogelijkheden voor samen-
werking

-  organiseren van activiteiten binnen de vereniging maar ook daar 
buiten

-  besturen van de vereniging door ambitieuze, dynamische en 
 moderne mensen
-  optimaliseren van materialen waarmee binnen de vereniging wordt 

gewerkt

De Raad van Advies bestaat uit de leden Cor Sprengers, Peter Kem-
per, John Hanraths, Rudy van den Broek en Halis Yildrim. Vanuit de 
vereniging hebben Maria van Poppel en Frits Driessen de raad onder-
steund. Het is een gemotiveerde club mensen met een ruime ervaring, 
brede kennis en een ruim netwerk. 
De Raad van Advies heeft op 12 januari zijn resultaat besproken met 
het bestuur van SV Tivoli. De visie en missie zijn naast de plannen van 
de technische commissie van de selectie gelegd omdat deze elkaar 
moeten gaan kruisen.
Op donderdag 16 februari is er een gesprek tussen het bestuur, de 
technische commissie en de Raad van Advies. Dan worden alle plan-
nen op elkaar gelegd ter voorbereiding op de informatieavond. 
Deze informatieavond moet het echte vertrekpunt zijn. Als we weten 
waar we over vijf jaar willen staan en wat we ervoor moeten gaan doen, 
dan moeten we de handen in elkaar slaan, moeten we elkaar in de 
ogen kijken, moeten we elkaar vertrouwen en moeten we er vooral voor 
gaan.  Alle neuzen in dezelfde richting, allen met een positieve hou-
ding. Er is geen weg meer terug. 

Donderdag 29 maart  is dus de avond waarop we geen problemen op 
gaan lossen, NEE,  donderdag 29 maart  is de avond waarop we onze 
kansen gaan pakken, zelfs moeten gaan pakken.

De leden van de Raad van Advies.

★ ★ ★
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NIEUWJAARSRECEPTIE
(van onze redacteurs Jack Engelen en Pascal Janssen)

Dit jaar kon niemand het weer verwijten, dat het onmogelijk was om 
naar onze kantine op de Heihoef te komen op zondag 8 januari. Vorig 
kon men dit excuus opvoeren en daardoor was het enigszins logisch, 
dat er toen zo’n lage opkomst was. Het was ten slotte een echte hor-
rorwinter zo in het begin van 2011, overal lag sneeuw, de wegen waren 
spekglad en de temperaturen leken af en toe wel Arctisch (niet te ver-
warren met Pools). Waar de lage opkomst van dit jaar mee te maken 
heeft gehad, weten we niet. Wel lijkt het een trend te zijn dat men de 
traditionele nieuwjaarsreceptie minder bezoekt. Al jaren zien wij de op-
komst stagneren of zelfs dalen. Dit keer kwamen we op een bezoeker-
stotaal van 39 uit.

Vanaf een uur of twee was de kan-
tine geopend en werden de drankjes 
geschonken en de handjes geschud. 
Hier en daar een kusje erbij voor de 
dames, ja zo hoort het toch! Bij bin-
nenkomst kregen we allemaal een 
consumptiemuntje van Leny. Het eer-
ste drankje kon dus snel genoeg ge-
nuttigd worden. Zo werd de tijd gevuld 
totdat de offi ciële opening plaatsvond 
tegen drieën. Dré, Leny en Jack namen deze taak gezamenlijk op zich. 

Dré trapte af en heette ons allemaal welkom. Zoals wij van hem ge-
wend zijn, sprak hij woorden van hoop uit en vroeg ons allemaal weer 
om ons steentje bij te dragen in het nieuwe jaar. Jack was hierna aan 
de beurt, hij mocht de huldiging van zijn zwager op zich nemen. Hein 
Groeneveld werd terecht gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap. 
Hein is in die tijd altijd een zeer betrokken lid geweest, zelfs nu nog 
maakt hij zich verdienstelijk voor ons clubje, hij heeft sinds het begin 
daarvan namelijk zitting genomen in onze commissie van beroep. Niet 
voor niets is Hein al jaren geleden tot Lid van Verdienste benoemd. 
Naast zijn jarenlange jeugdleiderschap, in die tijd heeft onze club op 
het allerhoogste jeugdniveau gespeeld, is Hein ook erg lang redacteur 
geweest van dit clubblad. 



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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Hein bezet momenteel een stevige gedeelde 4e plaats in de redactielid-
maatschapsduurlijst. Alleen de huidige redactie blijft Hein nog voor.
In zijn toespraak richting Hein haalde Jack al deze punten aan.

Na deze offi ciële huldiging 
vroeg Jack ons allen om een 
minuut stilte ter nagedachtenis 
van de ons ontvallenen. Jack 
refereerde met name aan Jan 
Kemper, ons zeer gewaardeer-
de lid. Na een korte minuut 
werd het offi ciële gedeelte van 
deze middag beëindigd en kon 
iedereen met een (borrel)hapje 

en een drankje nog even genieten van elkaars aanwezigheid. Hoe laat 
het verder nog geworden is, kunnen uw verslaggevers u niet berichten, 
omdat zij wat eerder naar elders vertrokken.

★ ★ ★
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HEIN GROENEVELD – 50 JAAR LID

Ruim 50 jaar geleden meldde Hein Groe-
neveld zich aan als lid en kwam toen in 
een lager B-elftal terecht, waar zijn vader 
Klaas de leider van was. Hein was geen 
natuurtalent, maar wel een die zijn huid zo 
duur mogelijk verkocht. Zo ontpopte hij zich 
in zijn seniorentijd tot een uitstekende en 
betrouwbare verdediger, dan/wel stofzui-
gende middenvelder. Dat bleef niet onop-
gemerkt en al gauw werd hij ingelijfd bij de 
selectie, meestal in het 2e, maar bij gele-
genheid ook in het 1e. De laatste jaren van 
zijn actieve voetbalcarrière (80-er/begin 

90-er jaren) was hij lid van het inmiddels opgeheven en legendarische 
“veteranenelftal” van leider Jac van Heesewijk. Op afroepbasis is hij 
gedurende de 90-er jaren nog wel eens in het veld verschenen, maar 
eigenlijk tennist hij sindsdien.
Behalve een voetbalcarrière heeft Hein nog veel meer gedaan bij 
onze vereniging. Hij was van half 60-er tot eind 70-er  jaren een ge-
waardeerd jeugdleider, met als hoogtepunten de promotie van het 
toenmalige A1 naar de junioren hoofdklasse in het seizoen ’72-’73 en 
het seizoen daarop in die hoofdklasse, wat toentertijd het allerhoogste 
jeugdniveau was. Ook heeft hij in de 70-er en 80-er jaren regelmatig 
deel uitgemaakt van het jeugdbestuur en ook enkele malen van het 
hoofdbestuur. In diezelfde tijd was hij ook in 2 verschillende periodes 
redactielid en in de ranglijst “aantal jaren redactie” neemt hij een ver-
dienstelijke gedeelde 4e plaats in met 10 jaar. Toen bij het 50-jarig be-
staan (seizoen ’80-’81) voort het eerst een geschiedenis van de vereni-
ging geschreven moest worden, heeft Hein daar met behulp van enkele 
anderen een zeer grote, zo niet de grootste, rol in gespeeld.
Op dit moment is Hein behalve lid, ook nog lid van de commissie van 
beroep.
Voor zijn verdiensten in het verleden is hij nog niet zo lang geleden be-
noemd tot “lid van verdienste” van onze vereniging.

★ ★ ★



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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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

Ik kwam op het idee om een ode te schrijven aan de Tivolianen in hart 
en nieren.
Hieronder het resultaat…

Tivoliaan

in hart en nieren
de club bestieren

door dik en dun
zelfs voor de fun

zonder klagen en morren
voor een geintje te porren

 
vanuit familiebanden

in alle klassen en standen

rijke vriendenclub
van down naar up

trots op hun allemaal
zij zijn zo Tivolitotaal

altijd zo gebleven
zonder Tivoli geen leven?

Pasje 18-1-2012

★ ★ ★
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FRANS MINK

Het gaat beter met Frans

Het doet het bestuur - en wij denken alle Tivolianen -  goed, dat Frans 
de Mink weer aan de betere hand is. De laatste maanden was het voor 
Frans niet makkelijk. Door een zware hartaanval getroffen, kwam hij in 
het ziekenhuis terecht en werden we behoorlijk ongerust hoe het alle-
maal wel zou afl open. Wie Frans kent, weet dat hij veel kan incasse-
ren en voor geen kleintje vervaard is. Een echte vechter die Frans, een 
vechter die het er zo maar niet bij laat zitten. Samen met Annie werkte hij 
aan zijn herstel en het diverse malen terug naar het ziekenhuis moeten, 
om daar weer eens opgenomen te worden, brachten hem niet van zijn 
stuk. Hij en Annie gaven zich niet gewonnen met als resultaat dat het 
herstel nu langzamerhand zichtbaar begint te worden. Als straks de zon 
weer schijnt, zal hij weer op ons veld te vinden zijn. Dat hoort zo, want 
Tivoli en Frans horen bij elkaar als Cruijff bij Ajax en Willy van der Kuylen 
bij PSV.

Frans tot gauw op de Heihoef.

★ ★ ★



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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NIEUWE SPONSOR TIVOLI 1

The Ottoman Eethuis

We zijn erin geslaagd een nieuwe sponsor te vinden, die ons 1e van 
nieuwe tenues heeft voorzien. De nieuwe tenues werden bij de wedstrijd 
Tivoli 1 – Sterksel 1 op 11 december j.l. in gebruik genomen en daarbij 
hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de zoon van de 
nieuwe sponsor die dag als “mascotte van de week” te laten fungeren. 
Onze nieuwe sponsor van “The Ottoman Eethuis”, die het die dag erg 
naar zijn zin zei te hebben, was zeer tevreden met de mooie shirts en de 
uitstekende ontvangst, die hem bij Tivoli die dag te beurt viel. Zijn zoon 
bedankte de selectie speciaal voor de leren bal, die hij als mascotte van 
de selectie had gekregen.
Natuurlijk zijn wij de heer Konar van “The Ottoman Eethuis” zeer erken-
telijk voor deze gulle gift en bedanken hem ook via deze weg voor zijn 
geldelijke steun. De foto’s, die op 11 december speciaal voor deze gele-
genheid gemaakt zijn, treft u onderstaand aan.

Wim vd Heuvel
★ ★ ★
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SV TIVOLI VETS

SV Tivoli vets zaalvoetbaltoernooi december 2011

Voor de laatste keer in 2011 kwam het oudste en eerste interactieve 
elftal van de SV Tivoli bijeen, volgens traditie om het jaar af te sluiten 
met een zaalvoetbaltoernooi. Omdat de ziekenboeg vrij groot was, was 
er minder animo dan vorig jaar. Dus er werd besloten om ‘slechts’ een 
wedstrijd van twee keer een half uur te spelen. De geformeerde teams 
zagen er als volgt uit: Fred (keeper), Frank G., Hennie, Henk, Mike en 
Bert waren samen Team Wit. Team Rood bestond uit: Jeffrey de H. 
(keeper), Frans Veldpaus., Arno, Ronnie, Wim en Marc.

Omdat de meeste spelers nog gewend waren aan een normale bal, 
waren er voor de wedstrijd verschillende protesten over de ‘plofbal’, 
maar zoals de laatste jaren gebruikelijk is in de zaal werd er toch ge-
speeld met de gevreesde bal. Plofbal of niet, Mike wist wel binnen twee 
minuten Team Wit op voorsprong te zetten. Maar desondanks leken de 
beide teams in het eerste kwartier gelijk verdeeld. Maar toen liep Team 
Wit, mede dankzij een hattrick van Henk, in zes minuten tijd uit tot een 
5-0 voorsprong. Vraag niet hoe Henk aan zijn hattrick kwam, maar 
doelpunten blijven doelpunten. Je kon in die fase wel zien dat sommige 
speler(s) van Team Rood niet erg gewend waren aan het zaalvoetbal-
len. Vijf minuten voor de pauze wist Frans V., als ervaren zaalvoetbal-
ler, de eer nog te redden voor Team Rood. Na een aantal gemiste kan-
sen bleek Team Rood dus wel te kunnen scoren, dus er was perspec-
tief voor de tweede helft.

Of er nou crisis is of niet in onze hoofdstad, de ‘legendarische num-
mer 14’ wist binnen twee minuten wel de 5-2 aan te tekenen voor Team 
Rood. De in de rust bedachte tactiek van Team Rood wierp in de twee-
de helft zijn vruchten af, want de wedstrijd was aan het kantelen. 
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Maar mede dankzij Fred, de keeper van het toernooi, duurde het nog 
een kleine tien minuten voordat Team Rood weer wist te scoren. Arno 
was ditmaal trefzeker, dus er was nog van alles mogelijk voor Team 
Rood: 5-3. Alleen Henk dacht hier anders over, want met nog een kwar-
tier te spelen, tekende hij voor zijn vierde van de middag: 6-3. Team 
Wit leek dus in veilige haven, ware het niet dat Frans meteen vanaf de 
aftrap er 6-4 van maakte. Er ontstond veel discussie over het doelpunt, 
want Team Wit was van mening dat de bal niet over de lijn was ge-
weest. 

Maar na afl oop bleek uit de beelden, die hier op de site ook te zien zijn, 
dat de bal wel degelijk over de lijn was. Dus Gijs als stand-in scheids-
rechter had het goed beoordeeld. Hierna kwam het slotoffensief van 
Team Rood helemaal op gang, dankzij vroeg druk zetten, kon vooral 
Ronnie zorgen voor de aansluitingstreffer. Maar die treffer bleef uit, het-
zij door de reddingen van Fred hetzij door de druk van de aanwezige 
supporters. Waaronder Patrick, de huidige topscorer (17 goals) van 
Braakhuizen B, die vorig jaar nog voor onze SV zijn doelpuntjes mee 
pikte. Na een wel erg lange laatste minuut blies Gijs het uurtje zaal-
voetballen af.

Team Wit was zeker in de eerste helft de betere ploeg, maar op basis 
van de tweede helft had Team Rood misschien wel een puntje ver-
diend. Maar vandaag ging het vooral om het bezig zijn, want punten 
waren er niet te verdienen. Nu kunnen de veteranen gaan genieten van 
een welverdiende winterstop, waarin de ziekenboeg hopelijk weer leeg 
stroomt. Want o.a. John M., Stef, Gijs en Thuur waren vandaag aanwe-
zig, maar konden door blessures niet in actie komen. Bij Roda JC voet-
balt trouwens ene Malki, maar vandaag stond bij Team Wit Spalki op 
het veld. Frank G. speelde vandaag met een spalk om een gebroken 
vinger, dus hopelijk is dat na de winterstop ook weer genezen. Dan rest 
mij nu nog iedereen fi jne feestdagen te wensen, die dagen zijn te ge-
bruiken om de wedstrijdbeelden van Jim nog eens goed te analyseren.

Voor de laatste keer in 2011:

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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KAARTAVONDEN

De eerstvolgende kaartavond is gepland op:

 Vrijdag 27 januari 2012

Aanvang 20.00 uur in onze kantine op sportpark de Heihoef.

U bent van harte welkom.

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

  1 Mo Azaoum  1e 10x
  Jeffrey de Rijk  V 10x

Rob van Hout  3e 10x
  4 Wesley Visser  4e   9x
  5 Jaffa Dinmohamed 3e/V   8x
  Thomas Verbeucken 4e   8x
  Gurkan Dulger  6e   8x
  8 Marc Carapiet  3e   7x
  Matthew Remmers 4e   7x
10 Frans Verbeek  V   6x
  Vincent Prudon 3e   6x

★ ★ ★
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Oranje Nassaulaan 15
6026 BW  Maarheeze
0495 - 59 45 37
06 - 53 52 37 55
klussenbedrijf@npvanos.nl
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2011 - 2012

5e Klasse H
LSV 12 25  36- 18
LEW 12 22 35- 12
De Bocht’80 12 22 34- 15
Eindhoven AV 11 21 26- 20
DBS 12 21 27- 20
Pusphaira 12 20 34- 19
Nederwetten 11 19 36- 19
DVS 12 13 23- 26
Sterksel 12 12 22- 47
Tivoli 12 7 16- 48
ETS 12 0 12- 57

Reserve 4e klasse 420
WODAN 4 12 25 38- 24
SBC 4 11 24 46- 29
Brabantia 4 11 22 35- 22
RPC 3 12 20 34- 22
Wilhelmina Boys 4 12 19 27- 33
LEW 3 12 16 38- 44
Unitas’59 4 13 16 29- 32
Nuenen 4 11 15 44- 38
Tivoli 3 11 11 28- 47
Boxtel 4 12 10 22- 30
DBS 3 10 9 23- 36
Nieuw Woensel 3 11 8 19- 26

Reserve 5e klasse 522
Wilhelmina Boys 6 11 31 40- 11
EMK 3 12 26 57- 21
Tongelre 3 11 22 42- 25
Gestel 4 11 17 36- 32
Nieuw Woensel 4 10 13 40- 40
Tivoli 4 11 13 40- 36
WODAN 6 10 10 30- 37
Best Vooruit 8   9 9 18- 40
SBC 5 12 9 28- 61
Eindhoven AV 3   9 6 24- 39
Boxtel 7 12 6 28- 41
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Reserve 5e klasse 523
Acht 5 12 33 51- 13
Geldrop 6 12 22 38- 39
EMK 4 12 20 45- 35
SBC 6 12 20 32- 23
Best Vooruit 9 12 19 29- 26
Eindhoven AV 4 11 16 25- 25
Nieuw Woensel 5 12 16 35- 30
Gestel 5 11 15 30- 35
Boxtel 8 11 13 19- 31
WODAN 7 12  9 27- 40
Tivoli 5 11 2 25- 59

Reserve 6e klasse 641
RKGSV 4 13 33 79- 28
WODAN 13 13 31 78- 34
Tongelre 5 13 28 61- 24
Nuenen 8 13 27 59- 30
Nieuw Woensel 8 10 23 73- 18
Pusphaira 5 13 19 50- 52
SBC 11 12 17 45- 33
Gestel 9 12 16 47- 29
Woenselse Boys 5 13 10 35- 62
EMK 5 12 8 29- 69
Tivoli 6 13 5  37- 67
Best Vooruit 12 13 0 6- 153

Veteranen
RKVVO   9 24
Wodan 11 24
Tivoli 11 22
Gestel 10 22
Woenselse Boys A   7 18
LEW 10 16
Woenselse Boys B 10 16
RPC 12 12
Beerse Boys 12 10
Braakhuizen A 10 9
Eindhoven 12 6
Dommelen 10 3

★ ★ ★



Emek interservice
witgoed reparatie

in- en verkoop

St. Bonifaciuslaan 300
Tel: 040-2127905  gsm: 0655803813  

Gabriël Metsulaan 54b

5611 SR Eindhoven

Tel. +31 (0)40 211 40 14

Mobile +31 (0)6 53 46 77 56

Home+31 (0)40 244 64 62

Fax +31 (0)40 212 69 67

e-mail pce@iaehv.nl

P E R R Y ’ S  C A R  E N G I N E E R I N G

St. Bonifaciuslaan 300
Tel: 040-2127905 gsm: 06-55803318

 
 

Fysiotherapie  Manuele Therapie  Fysiofitness 
Bekkenfysiotherapie  Oedeemtherapie  
Ontspanningsfysiotherapie 
Arbeidsfysiotherapie  

Piuslaan 93A Eindhoven 
T 040 2115246 
www.fysiotherapievaneijk.nl 

Bel voor een afspraak (geen 
verwijzing nodig!) of een 
gratis proefles fysiofitness. 
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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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Wij hebben al even geen internetgein van Ronny Kox mogen ontvan-
gen en ook van anderen niet. Wel hebben we nog wat ouder en on-
gebruikt materiaal van Ronnie teruggevonden. In deze rubriek vindt u 
voor deze maand onze selectie daarvan.

Managementles
Een kraai zit op een tak boven in een boom en koestert zich in de zon. 
Een konijn op de grond kijkt naar hem en zegt: “Hé kraai, wat zit je lek-
ker te niksen. Denk je dat ik ook zo kan luieren?”
“Natuurlijk kun je dat, ga je gang.”
En het konijn strekt zich uit in het zand en dut in. Even later komt er 
een vos langs, en vreet het op.

(Les: om ongestraft niets te kunnen doen, moet je heel hoog zitten)

Gezichtscrème
Jefke kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op haar gezicht 
smeert. “Waarom doe je dat, mammie?”, vraagt hij. “Om mezelf mooi te 
maken natuurlijk”, zegt moeder en even later begint ze de crème af te 
vegen met een doekje. 
“Wat scheelt er?”, vraagt Jefke, “helpt het niet?”’

Nog een managementles
Een secretaresse, een verkoper en hun manager vinden tijdens de 
lunchwandeling een oude olielamp. De manager wrijft de lamp op en er 
verschijnt een geest die zegt: “Jullie mogen alledrie een wens doen.”
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De secretaresse gilt meteen.”Ik wil naar de Malediven, heerlijk in de 
zon op het strand liggen.” Floep, weg is ze. De verkoper roept.”En ik wil 
naar New York, met een portefeuille vol geld om te winkelen.” En hup, 
ook hij is er vandoor. 
“Jij bent aan de beurt,” zegt de geest tegen de manager. Die zegt: “ik 
wil die twee terug op kantoor na de lunch.”

(Tip: geef altijd voorrang aan je baas)

Die Belgen
Lowieke heeft sinds kort ook zijn intrede gedaan in het mobieletele-
foontijdperk en is dus de gelukkige bezitter van zo’n apparaatje. Op 
een gegeven moment is hij met vrienden stappen in Amsterdam en zij 
belanden daar in de beruchte “Bananenbar”.
Dan gaat zijn mobiele telefoon af en hij krijgt zijn vrouw aan de lijn. 
Waaop Lowieke zegt: “Hoe witte gij da ik in de bananenbar zit?”.

Rechtszaak
Bij een bepaald proces voor de rechtbank formuleert de offi cier van 
justitie de eis tegen de verdachte als volgt: “De verdachte heeft agen-
ten beledigd. Ik stel voor, dat hij als straf een dagje meeloopt met de 
politie.” De rechter tegen de verdachte: “Wat hebt u daarop te zeggen?” 
Verdachte: “Ik heb ook een fotograaf van de Playboy beledigd!”  

Een laatste managementles
Angela en Jaap zijn in de badkamer. Terwijl hij onder de douche staat 
en zij zich aan het afdrogen is, gaat de deurbel. Angela slaat een hand-
doek om, rent de trap af en doet de deur open. Het is Fred, de buur-
man. Voordat ze een woord uit kan brengen, zegt Fred. “Ik geef je 500 
euro als je de handdoek laat vallen.” De vraag brengt haar in verwar-
ring, maar even later denkt ze: Wat een buitenkansje. En Angela laat 
de handdoek op de grond vallen. Fred staart even naar haar en geeft 
haar een biljet van 500 euro. Angela drapeert de handdoek weer om 
zich heen en gaat terug naar de badkamer. Dan vraagt Jaap:
“Wie was dat?”
“Fred de buurman.”
“Aha, zei hij nog iets over de 500 euro die hij mij schuldig is?”

(Moraal:als je kritische informatie op tijd met je achterban deelt, kun je 
pijnlijke situaties tegenover anderen voorkomen)



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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Blondjes
Een blondje loopt bij het kanaal en ziet aan de overkant een bevriend 
blondje staan. Dus wil zij ook naar de overkant, maar zij ziet zo snel 
geen mogelijkheden. Dan roept zij naar haar vriendin: “Hoe kom ik aan 
de overkant?”.
Waarop haar vriendin terugroept: “Hoezo? Daar ben je toch al!”.

★ ★ ★
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MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Wij zijn helaas nog niet in staat om een oud en vertrouwd gedrukt 
exemplaar van het clubblad uit te brengen. We hebben inmiddels al wat 
stappen gezet om andere, nieuwe oplossingen te zoeken, maar heb-
ben helaas nog geen echte vooruitgang geboekt. We blijven voorlopig 
dus een “website-versie” uitgeven, die zoals al eerder vermeld voortaan 
exact hetzelfde oogt als een gedrukt exemplaar. De vierde editie van 
deze jaargang staat inmiddels voor u klaar op onze website. U kunt uw 
vertrouwde clubblad lezen door naar de Tivoli-website te gaan (www.
svtivolivoetbal.nl) en bij de tab “Activiteiten” Clubblad aan te vinken. Ver-
volgens klikt u op “Laatste uitgave clubblad” en u krijgt de digitale ver-
sie van het laatste clubblad. U kunt ook oudere clubbladen lezen door 
naar het “Archief” te gaan.

★ ★ ★
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EINDSTANDEN JEUGD NAJAARSREEKS ‘11 - ‘12

C1: 4e Klasse poule C81
Unitas’59 C4 10 30 74- 16
Nederwetten C1 10 27 73- 11
Rood Wit V C2 10 21 69- 42
RKGSV C1 10 19 50- 36
Best Vooruit C4 10 17 31- 24
RPC C2 10 16 41- 30
Tongelre C1 10 10 25- 42
WODAN C4 10 9 32- 43
Wilhelmina Boys C3 10 6 17- 79
Brabantia C3 10 4 19- 50
Tivoli C1 10 3 22- 80

E1: 4e klasse poule 570
Tivoli E1 10 30 135- 19
SBC E12 10 24 78- 51
WODAN E15 10 15 65- 50
Unitas’59 E12 10 9 39- 68
Beerse Boys E5M 10 9 34- 63
Wilhelmina B. E11 10 3 15- 115

F1: 2e klasse poule 234
DBS F2 10 30 93- 7
Unitas’59 F3 10 22 44- 19
Tongelre F1 10 16 39- 31
WODAN F3 10 10 26- 55
Tivoli F1 10 6 26- 61
Rood Wit V F2 10 4 13- 68

F2: 4e klasse poule 553
Marvilde F4 10 30 68- 4
Tongelre F2 10 24 67- 10
Woenselse Boys F5 10 18 40- 28
Unitas’59 F17 10 12 37- 54
Tivoli F2 10 4 22- 86
Gestel F3 10 1 6- 58

★ ★ ★
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INDELINGEN JEUGD VOORJAARSREEKS 2012

C1: 4e Klasse poule C63
Vessem C2  12:45
SBC C5  13:00
Braakhuizen C2  13:30
RKSV Heeze C3  13:15
WODAN C4  13:00
Oirschot V. C3  13:00
UNA/Brinvast C5  12:45
Wilhelmina Boys C3  13:00
Tivoli C1  12:30
Tongelre C1  13:00
RKVVO C4  13:00
Brabantia C3  13:00

E1: 4e klasse poule 551
Nuenen E6  10:00
ETS E1  11:30
DOSL E3  11:15
Tivoli E1  11:00
Acht E3G  10:00
Best Vooruit E5  10:15

F1: 3e klasse poule 343
Nuenen F3  09:00
WODAN F4  09:00
Unitas’59 F4  09:00
Tivoli F1  10:00
SBC F3  09:00
Rood Wit V F2  09:30

F2: 4e klasse poule 579
Brabantia F5  09:15
Gestel F3  09:30
UNA F7  09:15
Unitas’59 F13  09:00
Tivoli F2  10:00
Best Vooruit F9  09:15

★ ★ ★



Handelsonderneming Handelsonderneming  MEBA  AUTO’SMEBA  AUTO’S

Handelsonderneming  J. SchuurHandelsonderneming  J. Schuur
In- en verkoop van goedkope gebruikteIn- en verkoop van goedkope gebruikte

auto’s in de prijsklasse vanauto’s in de prijsklasse van
E 500,- tot E 2000,- EuroE 500,- tot E 2000,- Euro

Eeneind 49, 5674 VR, Nuenen, Tel: 06-22 84 53 64Eeneind 49, 5674 VR, Nuenen, Tel: 06-22 84 53 64

In- en verkoop van gebruikte auto’sIn- en verkoop van gebruikte auto’s

Altijd ca. Altijd ca. 5050 auto’s op voorraad. auto’s op voorraad.

den Binnen 10
5674 TW Nuenen
T 040 283 60 09
M 06 57 57 01 96
www.mebaautos.nl
MEBAautos@hotmail.com

WIERINGA TWEEWIELERSERVICE

Roostenlaan 59 • 5644 GB Eindhoven • erik@zwartwit.net
040 293 00 22   www.gazelle.nl

• Verkoop - reparatie - onderhoud
  van 
  diverse merken fi etsen
• Accessoires
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Zoals inmiddels bekend heeft de begeleiding van de selectie het ge-
weldig leuke idee opgevat om bij iedere thuiswedstrijd van het 1e een 
jeugdspeler aan te wijzen als “mascotte van de week”. In dit clubblad 
is Metincan Deniz Konar, de zoon van de nieuwe sponsor van ons 1e 
(The Ottoman Eethuis) de vierde “mascotte van de week”. Op zondag 
11 december was hij de gelukkige bij de wedstrijd Tivoli – Sterksel en 
hij mocht mee op de foto, kreegen een leren bal geschonken en werd 
bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
de bijbehorende foto’s aan.

METINCAN DENIZ KONAR 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 
11-12-2011
SV TIVOLI 1 - STERKSEL 1

Wat is je naam en geboortedatum?
METINCAN DENIZ KONAR 10-09-1997
In welke klas zit je en op welke school?
PRAKTIJKSCHOOL BLADEL
In welk elftal zit je?

NOG NIET BIJ TIVOLI, MAAR KOM BINNENKORT WEL NAAR TIVOLI
Wat zijn je sterke en zwakke punten?
IK KAN HARD SCHIETEN, NIET GOED OP LINKS
Hoe vind je het bij SV TIVOLI?
HEEL LEUK
Hoe lang speel je er al?
BINNENKORT
Wat was de mooiste wedstrijd die je tot nu toe hebt gespeeld?
DE WINNENDE GOAL BIJ UNITAS
En wat was de mooiste actie die je hebt gemaakt?
VOLLEY
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
BIJ REAL MADRID OF BARCELONA SPELEN
Wordt TIVOLI 1 kampioen?
ZEKER, MOET KAMPIOEN WORDEN
Wie vind je de beste speler bij TIVOLI of van je favoriete club?
TIM
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Wat is je favoriete club en wie is je favoriete speler?
BARCELONA, MESSI
Welk tenue zou je graag willen hebben?
BARCELONA
Wat zijn je hobby´s?
VOETBAL
Wat is je favoriete eten?
SHOARMA
Waar kijk je naar op TV?
VOETBAL
Hoe vond je het om mee te doen met het eerste?
LEUK
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
DAT IK MAG MEEDOEN MET HET EERSTE

★ ★ ★
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GESLAAGD; PROFICIAT!

Ons kwam het bericht ter ore dat Maikel vd Heuvel is geslaagd. Hij 
heeft de jeugdtrainerscursus van de KNVB met goed gevolg doorlopen 
en heeft derhalve een diploma weten te behalen, waarvoor hulde.
Onze jeugdafdeling kan blij zijn met deze prestatie, dankzij Maikel is er 
namelijk weer een extra gediplomeerde jeugdtrainer toegevoegd aan 
het jeugdkader.
Hieronder ziet u een foto van de trotse Maikel (linksonder op de foto) 
en de rest van de geslaagden, tijdens de diploma-uitreiking bij voet-
balvereniging Geldrop. Bij die vereniging kon Maikel overigens de nog 
ontbrekende onderdelen van zijn cursus afronden. Onze dank gaat 
daarvoor dan ook uit aan VV Geldrop!

★ ★ ★

MEDEDELING WEDSTRIJDSECRETARIS

Hierbij de dringende oproep aan alle leiders, zowel jeugd als senioren, 
om de uitslagen aan het wedstrijdsecretariaat door te geven en wel op 
dezelfde dag a.u.b.

Peter Smulders, wedstrijdsecretaris

★ ★ ★
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-  het nieuwe jaar al lang begonnen is
-  wij u daarom alsnog een gelukkig Nieuwjaar  
 wensen
- wij u verder alles wat wenselijk is willen toe  
 wensen
- wij dat bij deze dan ook doen
 we hopen dat het een sportief, mooi, gelukkig en 

vooral gezond jaar zal worden
- de Inca’s daar weinig vertrouwen in hadden
- zij ons immers het einde der tijden hebben voorspeld
- we ons daar althans voorlopig nog niet al te druk om hoeven maken
- het nog tot in december duurt voordat blijkt of de profetie uit zal 

komen
- er tot die tijd nog genoeg te beleven valt
- we daar nu even niet op in gaan
- wij u wel het volgende willen laten weten
- de nieuwjaarsreceptie niet zo drukbezocht was
- er nog geen 40 leden en/of clubvrienden op deze middag af zijn ge-

komen
- er toch wel degelijk een offi cieel moment was tijdens deze receptie
- Hein Groeneveld namelijk werd gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lid-

maatschap
- hij uit echt Tivolihout gesneden lijkt te zijn
- de familie Groeneveld sinds jaar en dag actief is en was binnen onze 

vereniging
- vader Klaas, zelf al meer dan 60 jaar lid van onze club, ook aanwezig 

was bij deze bijzondere gebeurtenis
- broer Arie, die is ook al meer dan 40 jaar lid, er ook bij was en broer 

Simon (meer dan 50 jaar lidmaatschap) helaas verstek moest laten 
gaan

- de familie Groeneveld gezamenlijk dus voor veel meer dan 200 jaar 
lidmaatschap zorgt bij onze club

- zij allemaal ook nog erg actief zijn (geweest) binnen onze vereniging
- dit wel een grotere opkomst waardig was geweest
- de familie ook nog eens nauw verbonden is met de een andere echte 

Tivolifamilie, namelijk de familie Engelen en consorten
- ook daar heel wat jaren lidmaatschap terug te vinden zijn
- de competitie weer op beginnen staat
- de winterstop dus weer bijna voorbij is
- wij iedereen succes wensen in de 2e competitiehelft

★ ★ ★
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SHOW-COOKING RESTAURANT

TEL: 040 - 211 99 00

“Het Wok restaurant van Eindhoven”

St. Wirostraat 2
5643 MZ  Eindhoven
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