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REDACTIONEEL

Met de carnaval 
voor de deur en het 
voetballen op z’n 
gat, zitten wij hier 
aan het een club-
blad. Ondertussen 
een beetje verga-
deren en overleg-
gen en dan toch zo 
snel mogelijk alles 

in kannen en kruiken zien te krijgen. 
Al met al valt het niet mee om met de 
weinige informatie toch een fatsoenlijk 
blad aan u voor te kunnen schotelen. 
We zouden nu natuurlijk een uitvoerig 
relaas over het barre winterweer van 
de afgelopen weken kunnen schrijven 
waarin we de niet verreden Elfsteden-
tocht en de wel geschaatste Keizers-
sprint onder de loep nemen. Maar dat 
doen we dus niet. Het weer is immers 
al overal overmatig belicht geweest 
en over die Elfstedentocht willen we 
niet beginnen omdat we geen oud 
zeer willen oprakelen. Toch is er hulp 
uit onverwachte hoek gekomen voor 
wat betreft de inspiratie voor onze 
bladvulling. Onze webbeheerder Wil-
lem Scheenjes heeft de webversie 
van ons blad sterk weten te verbete-
ren. Natuurlijk voelt het allemaal nog 
niet zo als een papieren versie maar 
als we allemaal de adviezen van onze 
voorzitter volgen en lekker me de I-
pad in de hand gaan zitten lezen, dan 
kunnen we nu dus ook vlot door het 
clubblad bladeren. Chapeau voor Wil-
lem. Gaat het zien, ga het beleven!

★ ★ ★
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MEDEDELING WEDSTRIJDSECRETARIS

Uitslag wedstrijden
Willen de leiders voor zowel de jeugd als van de senioren de uitslag 
van de gespeelde wedstrijd op dezelfde dag doorgeven aan de wed-
strijdsecretaris. BVD.

Het telefoonnummer is 06-51016325. Of mailen psmulders@onsbra-
bantnet.nl.

Peter Smulders
Wedstrijdsecretaris

★ ★ ★

LEDENMUTATIES (bijwerkt t/m 12 feb)

Bedankt
Gino van Esch  F2
Lars Rampart  F2
Raoul Mihalca  C1

Nieuw
Amanda van Dun Dames

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart
  1 Dion Bell   3e
  2 Frits Driessen   jeugdvoorzitter/Raad van Advies
  3 Wesley Bulthuis  algemeen
  5 Matthew Remmers  4e
 Ozan Gogce   6e
  8 Jorn Creemers  reservelid
11 Jesni Bakermans  E1
12 Charles Kuys   algemeen
 Delano Vonk   E1
 Mert Cantemur  E1
13 René Bulthuis   terreinchef/onderhoud materiaal/
     wedstrijdcoördinator E-F/trainer  
     kiddy’s
14 Marciano Bakker  C1
16 Leendert Bakker  algemeen
 Ferhat Dasdemil  C1
19 Richard van Dun  5e
23 Fred van der Horst  veteranen
 L. van Rooij   algemeen
 Jos de Waal   selectie
25 Hammadi Asbaa  algemeen
 Ahmed Rafi ki   selectie
27 Jeffrey de Haas  reservelid veteranen
29 Bas van Hoof   veteranen
 Recep Tutal   2e
30 Henk vd Boomen  veteranen
 Django Baten   5e
31 Franklin Klumpkens  3e/redactie clubblad

★ ★ ★



☞
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SV TIVOLI VETS

Zaalvoetbaltoernooi Januari 2012

De eerste offi ciële ontmoeting van de veteranen in dit kalenderjaar 
vond, net als de laatste ontmoeting, plaats in de sporthal van Piet. Ook 
nu voor de traditionele zaalvoetbalmiddag. Een andere overeenkomst 
tussen beide ontmoetingen werd gevormd door de teamkleuren, ook 
nu weer rood en wit. Alleen waren de teams wel door elkaar geschud, 
vandaag bestond Team Rood uit: Fred (keeper), Bert, Henk, Frank V., 
Peter S. en Marc. 

Bij Team Wit waren de aanwezigen: Jeffrey de H. (keeper), Frank G., 
Hennie, Wim, Mike én Peter L.. De aanwezigheid van Peter L. was een 
welkome verrassing, hij was er vandaag voor het eerst sinds zijn revali-
datie weer bij.

De vergelijkingen van vandaag hielden niet op, want ook nu stond de 
wedstrijd onder leiding van de discutabele arbiter Gijs. 



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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Hij was naar aanleiding van de laatste wedstrijd niet meer bij iedereen 
geliefd. En jawel, net als de vorige zaalvoetbalwedstrijd opende Mike 
nu ook in de tweede minuut de score. Hier bleef het niet bij, want bin-
nen twaalf minuten had Mike een hattrick op zijn naam staan. Dus ook 
vandaag keek Team Rood in korte tijd tegen een enorme achterstand 
aan. Het was niet zo dat Team Rood helemaal weggespeeld werd, 
maar de bal wilde er in de beginfase niet in. Een mooie constatering 
vandaag was dat de conditie van een aantal veteranen een stuk beter 
was dan de vorige keer, want Henk heeft bijvoorbeeld heel de eerste 
helft meegedaan. Dus de trainingen werpen wel degelijk hun vruchten 
af.

Peter S. was het die in de tweede helft Team Rood terug in de wedstrijd 
hielp, door zijn goal in de vierde minuut leek de aansluiting weer ge-
vonden. Met de nadruk op ‘leek’, want in de zeventiende minuut keek 
Team Rood, mede door twee treffers van Peter L., tegen een 7-1 ach-
terstand aan. Na een kwartier spelen, bleek ook dat niet alle veteranen 
even goed klok kunnen kijken, want Ilan kwam iets na half twee binnen. 
Misschien is het een idee om de klok na de zomertijd een uur terug te 
draaien… Maar Ilan wist Team Rood, waar hij zolang meespeelde, wel 
te inspireren. Want Team Wit werd sinds zijn invalbeurt helemaal weg-
getikt, alleen zoals heel de wedstrijd al het geval was, wilde de bal er 
niet in. Alleen Frank V. wist na twintig minuten nog iets terug te doen 
voor Team Rood. Maar het slotakkoord van de wedstrijd was voor de 
captain: Frank G. bepaalde de eindstand op 8-2. Ikzelf dacht dat het 
uiteindelijk 9-3 was geworden, maar die vergissing zal ik wel in het vuur 
van de strijd hebben gemaakt.

De belangrijkste bevinding van vandaag was dat de conditie van de 
veteranen op peil begint te raken. Dit is dus een goed teken met de 
hervatting van de competitie tegen de koploper in het vooruitzicht. De 
jaarwisseling heeft niets af gedaan aan de gezelligheid in de derde 
helft, want met het nodige bier en bitterballen werd er gekeken naar AZ 
- Ajax. Helaas hadden de chauffeurs van vandaag pech… Over twee 
weken staat de laatste ontmoeting voor de competitiehervatting op het 
programma. Deze keer voor de mosselavond.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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KAARTAVONDEN

De eerstvolgende kaartavond is gepland op:

Vrijdag 24 februari 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

★ ★ ★



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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KEEPERS- EN TECHNIEKACADEMIE

Onderstaande mail kregen wij van bovengenoemde organisatie. Wij 
vonden het de moeite waard jullie daarvan op de hoogte te brengen.

DOE JE MEE? 
ZONDAG 18 maart 2012: START OPLEIDINGEN KEEPERSACADE-
MIE !!!   

De nieuwe opleidingen van de Keepersacademie gaan beginnen! 
Op zondag 18 maart a.s. gaan we van start met 10 opleidingszonda-
gen.
KEEPERS; voor informatie en inschrijven ga naar: www.keepersacade-
mie.nl

VOETBALLERS;  je kunt op ieder moment inschrijven en vervolgens 16 
techniektrainingen volgen! 
Geef je op via: www.techniek-academie.nl

Ben je nu op de Keepers- of Techniekacademie of al eens geweest? 
Geef je dan nu op voor de vervolgopleiding die start op 18 maart a.s. 
via de site.

Met vriendelijke groet, 
Wim Ribbens / Niels Bouwman 

Keepers- en Techniekacademie
Postadres: Postbus 225, 5690 AE SON
E-mail: info@keepersacademie.nl
KvK te Eindhoven: 17252905 

★ ★ ★



☞
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VOETBALTOERNOOIKALENDER 2012

Onlangs kregen wij onderstaande mail met bovenstaande titel. Wij von-
den ook dit de moeite waard om met jullie te delen.

GEWELDIGE RESPONS OP DE NIEUWE WEBSITE  
WW.VOETBALTOERNOOIEN.BE

Beste voetbalvrienden,

Amper 4 dagen nadat de website www.voetbaltoernooien.be werd 
opengesteld, zijn er nu reeds méér dan 140 voetbaltoernooien uit 
Vlaanderen en Nederland die zich hebben aangemeld. Een gigantisch 
succes, want iedere dag komen er nog meer organisaties bij.

Mogelijks organiseert ook uw vereniging een voetbaltoernooi tijdens de 
komende maanden. Deze website biedt u de mogelijkheid aan om uw 
toernooi óók te promoten buiten je eigen provincie maar óók in je buur-
land. Je eigen toernooi adverteren op deze website levert je ongetwij-
feld nieuwe contacten op en mogelijk ook nieuwe deelnemende clubs 
voor je organisatie.

De website www.voetbaltoernooien.be staat open voor alle voetbal-
events, met name outdoor-toernooien, indoor-events, beachtoernooien, 
jeugd, senioren, veteranen, dames ... kortom, alles komt gewoon aan 
bod.

Even eerst registreren ...
Vooraleer je de gegevens van je eigen toernooi kan inbrengen, moet 
u zich wel eerst even registreren. Je krijgt dan een bevestiging toege-
stuurd per mail, waarop u dan zonder probleem kan inloggen.
Super éénvoudig !



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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Enkele belangrijke tips: 

1. Indien je meerdere toernooien organiseert over verschillende week-
ends, is het best om steeds AFZONDERLIJK en PER WEEKEND je 
organisatie in te vullen. Dit geeft je méér exposure naar andere geïn-
teresseerde verenigingen toe.

2. Vermeld in de naam van je toernooi ook de naam van je club. Dan 
ziet men onmiddellijk wie de organisator is.

3. Extra informatie over je toernooi kan je kwijt in de rubriek OPMER 
KINGEN.

Kostenplaatje van dit alles ? Héééélemaal gratis, dus waarom zou u 
het niet doen ?

Bezoek ons gauw op www.voetbaltoernooien.be

Met vriendelijke groeten,
Geert Baeyens, promotor

★ ★ ★
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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



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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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

★ ★ ★
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Wij hebben al even geen internetgein van Ronny Kox mogen ontvan-
gen, nu wel wat van anderen. We hebben ook nog wat ouder en on-
gebruikt materiaal teruggevonden en in deze rubriek vindt u voor deze 
maand onze selectie daarvan.

Ezel
Op een morgen doet een pastoor de deur van zijn  kerk open en vindt 
daar een  dode ezel. Hij weet niet goed wat te doen en belt dan maar 
de burgemeester met het verzoek om het dier  te laten weghalen. ‘Los  
uw problemen zelf op’, zegt de burgemeester, die feitelijk een gloei-
ende hekel aan de pastoor heeft. ‘Per slot van rekening is  het uw taak 
de doden te begraven !’
‘Daarom bel ik u juist op’, zegt de pastoor. ‘Volgens het reglement moet 
ik eerst de familie raadplegen !’

Mark Rutte
Mark Rutte is aan het joggen. Hij struikelt op een brugje en valt in een 
beek.. Nog voor de bewakingsagenten hem te hulp kunnen snellen, 
wordt hij al uit het water gesleurd door drie kinderen die daar aan ‘t 
vissen waren. Rutte is hen zo dankbaar dat hij ze zegt, dat ze mogen 
vragen wat ze willen.
De eerste zegt: “Ik wil naar Euro-Disney.”
“Geen probleem jongen, ik zorg zelf voor de tickets op de TGV.”
De tweede zegt: “Ik wil nieuwe voetbalschoenen.”
“Komt in orde, ik zal J. M. Pfaff ze persoonlijk laten handtekenen.”
De derde zegt: “Ik wil een elektrische rolstoel met TV, een stereo-instal-
latie en een blindegeleidehond.. “



☞
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“Wablief? Maar jij ziet er toch niet gehandicapt uit?”
“Ja maar, dat zal niet lang meer duren als mijn vader hoort dat ik jou 
gered heb...”

Vrouwenpraat
Waarom hebben mannen geen midlife crisis? 
Ze blijven altijd in hun puberteit zitten.

Wat is het verschil tussen een vrijgezellen bar en een circus? 
In het circus praten de clowns niet.

Wat is het verschil tussen een man en een hond? 
Het duurt minder lang om een hond te trainen.

Waarom is naar bed gaan met een man hetzelfde als een soap? 
Precies als het interessant wordt, is het afgelopen.

Waarom zijn moppen over blondjes zo kort? 
Zodat mannen ze zich kunnen herinneren.

Wat zei God na de man gemaakt te hebben? 
Dat kan ik beter!

Hoe noem je een intelligente man in Nederland? 
Een toerist.

Waarom is het zo moeilijk om een knappe en gevoelige man te vinden? 
Omdat die meestal al een vriend hebben.

Wat is het verschil tussen een man en E.T.? 
E.T. belde wel naar huis.

Hoe fi tnessen mannen op het strand? 
Door iedere keer als ze een mooie vrouw zien hun buik in te houden.

Waarom houden mannen van intelligente vrouwen? 
Tegenstellingen trekken elkaar aan.

Wat is het verschil tussen een echtgenote en een minnares? 
Ongeveer 20 kg.



☞
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Waarom heeft God eerst de man geschapen en pas daarna de vrouw? 
Om hem de kans te geven even te genieten van het aardse paradijs. 

Hoe zou de wereld eruit zien zonder mannen? 
Vol dikke gelukkige vrouwen. 

Wanneer weet een vrouw dat haar man haar bedriegt? 
Als hij twee keer in de week een douche begint te nemen.

Wat hebben elektrische treintjes en borsten met elkaar gemeen? 
In feite zijn ze bedoeld voor kleine kinderen, maar het zijn de mannen 
die er mee spelen.

Wat moet je een man geven die alles heeft? 
Een vrouw die hem toont hoe hij het moet gebruiken.

Wat is het verschil tussen een nieuwe man en een nieuwe hond? 
Na een jaar is de hond nog steeds opgewonden als hij je ziet. 

Wat is de beste manier om een man iets te laten doen? 
Zeggen dat hij er te oud voor is.

Wat is de overeenkomst tussen mannen en computers? 
Niemand begrijpt waarom ze zo raar doen en ze hebben altijd te weinig 
geheugen.

Einstein
Einstein is op een feestje, komt er iemand naar hem toe. Einstein 
vraagt: “Wat is jouw IQ?” “250”, zegt die persoon. Dus begint Einstein 
te praten over kwantische natuurkunde, blackholes, singulariteit en 
ruimtetijd...
Na een tijdje komt er een ander naar hem toe en Einstein vraagt hem 
ook: “Wat is jouw IQ?” “150”, zegt de persoon. Dus begint Einstein te 
praten over Internationaal recht, ethische confl icten met genetische 
manipulatie... 
Iets later komt er weer iemand naar hem toe. Einstein vraagt: “Wat is 
jouw IQ?” “100”, antwoordt de persoon. Dus begint Einstein te praten 
over de regering, de loonmatigingen, en benzineprijzen... 
Nog iets later komt er weer iemand naar hem toe. Einstein vraagt: “Wat 
is jouw IQ?” “50”, antwoordt de persoon. 



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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Dus begint Einstein te praten over Idols, Big-Brother, Starmaker, Jouw 
vrouw, mijn vrouw...
Komt er daarna nog iemand naar hem toe. Einstein vraagt: “Wat is jouw 
IQ?” “10”, antwoordt de persoon. Daarop vraagt Einstein hem: “En?  
nog een beetje naar je zin bij Ajax?”

★ ★ ★
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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

★ ★ ★



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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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

★ ★ ★
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MOSSELAVOND VETERANEN

In Frankrijk spreekt men over moules, in Duitsland zijn het Miesmu-
scheln en op de Heihoef beleefden de veteranen voor het derde jaar op 
rij de mosselavond. Ondanks dat het voetbal vanwege de Siberische 
omstandigheden was afgelast was het zaterdag 4 februari toch nog een 
drukte van belang in de kantine. Maar liefst 45 veteranen hadden de 
tocht aangedurfd en waren afgereisd naar de SV, alleen Wil en Marie 
vd L. waren niet aanwezig.

Toen de webryder om 18.45 uur aan-
kwam op de Heihoef waren de tafels 
al gedekt. Wat wel meteen opviel, was 
dat de stoelen waren vervangen door 
banken. Dit zal wel speciaal voor Jef-
frey de H. gedaan zijn, want hij zakte 
vorig jaar tenslotte door zijn stoel. 

Toen iedereen tegen half acht aanwezig was, konden ze een plaatsje 
zoeken op de banken die nu wel gewoon bleven staan. De catering 
was weer uitstekend geregeld, maar 
ik zal geen namen noemen omdat ik 
anders waarschijnlijk iemand te kort 
zal doen. Buiten de organisatie schoof 
Fred ook niet aan voor de mosselen, 
dus besloot hij maar dienst te doen als 
ober. Tijdens het eten had Jim, normaal 
de cameraman, nog oude beelden van 
SV Tivoli uit de hoge hoed getoverd en 
die werden door de meeste veteranen aandachtig bekeken en herkend. 
Toen de veteranen de toch al ronde buiken nog ronder hadden gege-

ten, konden Peter S. en Henk vd B. na 
de goedverzorgde catering eindelijk gaan 
eten, en wel onder het genot van roman-
tisch kaarslicht. 

Natuurlijk is de mosselavond een smoesje 
om fl ink te kunnen feesten (en drinken) en 
dat gebeurde ook. De avond werd, zoals 

de veteranen inmiddels wel gewend zijn, weer begeleid door Duo Twi-
ce, bestaande uit veteranenspeler Thuur en zijn maat Johnny. 



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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Zij beten om 21.10 uur het spits af met 
het nummer ‘Bloed, zweet en tranen’ 
speciaal voor de vrijwilligers die de 
avond tot een goed einde hoopten te 
brengen. Nadat de gourmetstellen en 
mosselpannen waren opgeruimd, werd 
het binnen bijna net zo koud als buiten, 
want de verwarming deed het nog niet 
naar wens. Maar toen dat probleem 

tegen 21.45 uur verholpen was, kwam de sfeer er meteen beter in. Dat 
niemand zich tot dan toe op de dansvloer had gemeld, had denk ik dus 
voornamelijk met de kou te maken. Want 
het duurde nog geen tien minuten totdat 
de dansvloer bezet was. Duo Twice had 
zich duidelijk voorbereid op deze avond, 
want het gros van wat zij speelden, was 
Nederlandstalige muziek. 

En dat was natuurlijk helemaal naar wens van de meeste veteranen, 
dat was denk ik ook de reden dat de eerste sessie zelfs anderhalf uur 
duurde. Tijdens de tweede sessie ontstond, zoals intussen ook wel ge-
bruikelijk, een polonaise en dat gebeurde natuurlijk bij een opvoering 

van een nummer van Frans Bauer. 
Daarna ging het feest nog tot in de 
laatste uurtjes door. 

Over hoe laat het exact is geworden, 
tast ik tot nu toe nog in het duister, 
dit had wellicht te maken met het nut-

tigen van iets te veel consumpties. Maar dat het weer een gezellige en 
geslaagde avond was, dat staat vast. Ook ging het tijdens de avond 
vaak over de trip naar Duitsland die ook dit seizoen weer in het voor-
uitzicht ligt. Hierover zullen Stef en ik jullie informeren zodra daar meer 
over bekend is. Tijdens het schrijven, weet ik al dat de eerste compe-
titiewedstrijd na de winterstop is afgelast, dus ik hoop dat iedereen de 
week na de carnaval weer fi t is.

De webryder,
Marc van Hout 

★ ★ ★
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

Ook het clubblad gaat mee in zijn tijd, al willen we graag ook het oude 
behouden, zoals u hieronder kunt lezen…

Nieuwe tijden

Bent u ook al mobiel?
Of is deze vraag wat debiel?
Flink aan de social media?
En bekend met wikipedia?

Of toch meer van twitter of facebook?
Daar staan we toch allemaal te boek.

Een laptop, een I-phone en I-pad
We kunnen niet meer zonder, alleen met

Waar zijn toch die tijden gebleven?
Dat we elkaar nog echte brieven schreven

Of afspraken in het echte leven
In plaats van elkaar voorbij te streven
Maar het heeft ook zo z’n voordelen
Het clubblad komt terecht bij velen

Lezen via een link op de site van onze club
Zelfs ons clubblad is nu helemaal up

To date gemaakt door de webbeheerder
Met een heuse blaadjeskeerder

Reden te meer om ons blad te blijven lezen
Al is een papieren versie ons het liefst in wezen

Pasje 15-2-2012

★ ★ ★



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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STRATUMSEDIJK 31 EINDHOVEN
WWW.3BE.NL • +31 (0)40 212 04 16
STRATUMSEDIJK 31 EINDHOVEN
WWW.3BE.NL • +31 (0)40 212 04 16
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MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Wij hebben helaas nog geen defi nitieve oplossing gevonden ter ver-
vanging van het gedrukte exemplaar van uw clubblad. We moeten het 
dus nog altijd doen met alleen de “website-versie”, die we overigens 
keer op keer weer verbeteren. Zoals ook al de vorige keer vermeld, zijn 
in de website-versie inmiddels de kaft en de advertenties toegevoegd, 
waardoor het dus net zo oogt als het gedrukte exemplaar. Bovendien 
hebben we met de gewaardeerde hulp van onze webbeheerder Willem 
Scheenjes nog meer verbeteringen kunnen doorvoeren. Zo is Willem 
erin geslaagd om de pdf-versie dusdanig om te bouwen, dat die als een 
z.g. “fl ip-over” te lezen is. Het lijkt dus echt alsof u een boekje aan het 
lezen bent. Inmiddels staat het 5e nummer van deze jaargang 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 “Activi-
teiten” 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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★ ★ ★

NOZZMAN
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- deze digitale versie van uw en ons blad  
 verbeterd is
- onze webbeheerder Willem hiervoor heeft  
 gezorgd
- er nu ook echt gebladerd kan worden
- wij hier zeer content mee zijn
- wij er vanuit gaan dat dit voor u ook geldt
- een papieren versie echter nog steeds  
 ons doel blijft

- wij er vanuit gaan dat dit voor u ook geldt
- er nog heel wat beslissingen genomen moeten worden over dit 

onderwerp
- de kosten eerst in rekening gebracht moeten worden
- wij wel iets extra’s over hebben voor een papieren versie
- wij er vanuit gaan dat dit voor u ook geldt
- het weer een stuk minder heftig is geworden
- de horrorwinter nu ten einde lijkt
- we de Elfstedentocht wel graag hadden zien doorgaan
- wij er vanuit gaan dat dit voor u ook geldt
- Carnaval op het punt van beginnen staat
- het feestgedruis komend weekeinde alweer losbarst
- wij daar wel een pintje op zullen drinken
- wij er vanuit gaan dat dit voor u ook geldt
- er op voetbalgebied weinig is gebeurd de afgelopen tijd
- het weer ons hierbij parten heeft gespeeld
- we hiermee niet doelen op sinaasappelpartjes of aparten
- we hopen en verwachten dat er binnenkort wel weer gevoetbald kan 

worden
- wij er vanuit gaan dat dit voor u ook geldt
- de Raad van Advies ondertussen niet heeft stilgezeten
- zij na een fl inke inventarisatieronde nu ook met echte plannen 

aankomen
- zij ons als leden hiervan op de hoogte willen stellen
- onze hulp natuurlijk meer dan gewenst is
- wij, de leden dus, hierover meer zullen horen tijdens de bijzondere 

bijeenkomst op 29 maart aanstaande
- wij er vanuit gaan dat u er dan ook bij bent

★ ★ ★
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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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