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REDACTIONEEL

De Raad van 
Advies heeft ons 
bijeengeroepen. 
Op donderdag 29 
maart zaten we 
dusdoende met 
zo’n 60 Tivolianen 
bij elkaar om de 
toekomstvisie, van 
deze raad en van 

de aanwezigen, van onze SV te bekij-
ken en bespreken. Het was een posi-
tieve avond met een goede opkomst, 
nu is het aan ons allemaal om te be-
wijzen dat we bestaansrecht hebben 
en behouden. Verder op in dit blad 
vindt u een verslag van deze avond 
en de powerpointpresentatie die ons 
getoond is tijdens deze bijeenkomst. 
Tijdens de komende ledenvergade-
ring zal de Raad van Advies weer te-
rugkoppeling geven aan onze leden.
Dat we vooruit moeten kijken, is nu 
wel duidelijk maar kijken alleen zal 
ons niet baten, we zullen ook al-
lemaal de handen uit de mouwen 
moeten steken, de schouders eronder 
en allerlei andere superlatieven zijn 
geen loze praatjes. Want als er niets 
gebeurt, dan hebben we komend sei-
zoen geen voltallig bestuur en zijn we 
dus stuurloos.
Trek uw conclusies zelf maar en zet 
uw beste beentje voor voor onze SV 
Tivoli.

Voor nu veel leesplezier!
★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Bijzondere ledenbijeenkomst en discussieavond
In het verslag elders in dit clubblad kunt u alles lezen over deze belang-
rijke bijeenkomst van 29 maart jl.

Raad van Advies
Zie de tekst hieronderaan deze pagina voor een speciale mededeling 
van de Raad van Advies.

Namens het bestuur,

Jack Engelen
Vice voorzitter

★ ★ ★

VAN DE RAAD VAN ADVIES

Sinds de bijeenkomst van 29 maart jl. (een verslag hiervan vindt u 
elders in dit clubblad, red.) is er nog niets wezenlijks gebeurd. 
Wel komt het jeugdbestuur binnenkort bij elkaar om zich te verdiepen 
in de jeugdafdeling van Tivoli voor het volgend seizoen.
Wat nu al wel duidelijk is, is dat Frits en Leny aan het einde van dit sei-
zoen stoppen als lid van het jeugdbestuur en daarom zijn we naarstig 
op zoek naar (minimaal) twee nieuwe leden voor het jeugdbestuur. 
Kandidaten kunnen zich hiervoor opgeven bij het huidige jeugdbestuur.

De Raad van Advies en het jeugdbestuur

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand mei

  2  Vincent Prudon 3e

  Mohamed Lalouchi selectie
  4  Cagdas Kaya 6e

  8  Ilker Celik 6e

  9  Lau vd Brand erelid
  Wesley Jansen 4e

10  Yaser Kadhem selectie
  Max de Kruijf F2
16  Frank Gielen veteranen
17  Tarik Zaitouni C1
19  Willy Smits algemeen
  Emile Heerkens elftalbegeleider F1
20  Nina Evers dames
21  Fred Meulensteen (sr) elftalbegeleider 3e

  Erdal Konar 6e

  Robert Remmers 4e

22  Mink van de Vranden kiddy’s
24  Amanda van Dun dames
25  Simon Groeneveld lid van verdienste/secr. commissie  
   van beroep
26  Orgun Koc 6e

27  John Hanraths veteranen
28  Frank van de Ven veteranen
  Len Dekkers F1
  Lisa van den Berg F1
31  Gijs Visser veteranen

★ ★ ★
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KAARTAVONDEN

De eerstvolgende kaartavond is gepland op:

Vrijdag 20 april 2012

Aanvang 20.00 uur in onze kantine op sportpark de Heihoef.

U bent weer van harte welkom.

★ ★ ★

LEDENMUTATIES (bijwerkt t/m 09 april)

Bedankt
W. Mohmoah  C1
Y. Azaoum  C1
M. Azaoum  C1
Jeroen Platenburg 5e

Chantal Smulders dames
Carmen Meulendijks dames
Myrthe Hoevenaars dames

Nieuw
Burak Calis  F1
Farid Ouami  selectie
Mahsum Yuce  kiddy’s
Isabelle Evers  dames
Pateh Jalloh  F1
Denise Janssen dames
Danielle Janssen dames
Sulaiman Momand 6e

★ ★ ★



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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MEDEDELING VAN DE REDACTIE

We zijn nog steeds in onderhandeling met enkele kandidaat drukkers 
om een gedrukte versie van ons clubblad van de grond te krijgen. We 
streven ernaar, dat we uiterlijk met ingang van de nieuwe jaargang dit 
voor elkaar zullen hebben. We hebben inmiddels (met dank aan Henk 
Rennenberg en Stefan Bell) al wel een tijdelijk en aanvaardbaar alter-
natief in de vorm van een aantal gedrukte exemplaren, die voor u in de 
kantine klaar zullen liggen. En natuurlijk is de “website-versie” in zijn 
verbeterde vorm, zeker als gebruik gemaakt wordt van de “fl ip-over”, 
die we met behulp van Willem Scheenjes op de website kunnen aan-
bieden, een goede noodoptie.

Inmiddels staat het 7e 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 “Activiteiten” Club-
blad 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.

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

1 Jeffrey de Rijk  V/3e  18x
2 Jaffa Dinmohamed 3e/V  13x
3 Rob van Hout  3e  12x

Gurkan Dulger  6e  12x
5 Mo Azaoum  1e  10x
6 Wesley Visser  4e    9x
  Vincent Prudon 3e/V    9x
  Ferry Klein Kiskamp V    9x
9 Thomas Verbeucken 4e    8x
  Frans Verbeek  V    8x

★ ★ ★
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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.

Woenselse Boys A vets – Tivoli vets 5-3 17 maart 2012
Veteranenvoetbal: een leuke zaterdagmiddag voor de oud-gedienden 
vanaf 35 jaar, met maximaal drie dispensatiespelers tussen de dertig 
en 35 jaar. Dat helaas niet iedereen dit begrijpt, lezen jullie verderop. 
Vandaag stond voor de SV een sleutelwedstrijd op het menu tegen een 
van de sterkste tegenstanders, gezien het aankomende programma. 
Helaas hebben we te kampen met veel personele problemen: het 
grootste gedeelte van de doelpuntenproductie is afwezig, 40 van de 63 
goals. Ook moesten we een beroep doen op Jeffrey de Haas als kee-
per voor deze veteranenwedstrijd. 

Net als drie weken geleden was de organisatie bij Woenselse Boys 
erg slecht, waardoor de wedstrijd wederom een kwartier te laat begon. 
Maar de tegenstander van vandaag was wel beter, want al na zes mi-
nuten was het raak. Maikel stond te slapen waarna de spits Gijs ook 
nog makkelijk wist te passeren, met een schot in de bovenhoek was 
Jeffrey kansloos: 1-0. Het was niet de eerste vroege achterstand van 
het seizoen, dus we raakten niet in paniek. Want de wedstrijd was nog 
geen tien minuten onderweg of de gelijkmaker stond alweer op het sco-
rebord. Stand-in spits Frans Veldpaus werd door Arno alleen richting de 
Boyse doelman gestuurd, na goed verdedigingswerk van Bas, stand-
in of niet de bal werd beheerst langs de keeper geschoven: 1-1. Het 
was zeker in de beginfase een open wedstrijd met veel kansen voor 
beide teams. In de 14e minuut belandde de bal bij Appie Zouthane, die 
gaf een voorzet bij de eerste paal en wederom stond Maikel te slapen 
waardoor de spits makkelijk voor de man kon komen en raak kopte: 
2-1. Blijkbaar had Woenselse Boys veel schrik van ons omdat ze Zout-
hane opgetrommeld hadden. Hij speelde vorig jaar nog voor Tivoli 1 en 
is nog steeds actief in het Nederlands zaalvoetbalelftal, dus wat hij hier 
kwam doen, was mij niet helemaal duidelijk. Na de tweede achterstand 
van de wedstrijd probeerde Frans Veldpaus een aantal keer voor de 
gelijkmaker te tekenen. Een vrije trap vanaf de rand zestien ging net 
naast en een afstandsschot werd door de keeper met de nodige moeite 
gekeerd. Maar die gelijkmaker kwam er toch en wel in de 23e minuut. 
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Frans Veldpaus werd door de andere Frans (Verbeek) met een perfecte 
steekpass vrij voor de keeper gezet, dit keer koos Frans voor een stift 
en de doelman was kansloos: 2-2. Kort daarna kreeg Ferry een uitge-
lezen mogelijkheid om Tivoli voor het eerst op voorsprong te zetten, 
alleen hij miste oog in oog met de keeper. Na een half uur kwamen de 
Boys wederom op voorsprong. Eerst belandde een vrije trap op de krui-
sing waarna de rebound naast geschoven werd, maar een minuut later 
was Jeffrey kansloos na een schot dat van richting veranderd werd: 
3-2. Zo gingen we na een van de beste helften van het seizoen toch 
met een achterstand richting de thee, die trouwens 
niet aanwezig was.

De tweede helft was nauwelijks begonnen of het 
stond voor de vierde keer vanmiddag gelijk. Ferry 
reageerde goed op een te korte terugspeelbal van 
een Boyse back en was net voor de keeper bij de 
bal, die werd op volle snelheid gepasseerd en het 
doel was leeg: 3-3. In de tweede helft besloot de leiding om Henk tegen 
Zouthane te zetten, na een paar goede verdedigende acties begon het 
gezeur van Woensel omdat de zaalvoetballer te hard aangepakt zou 
worden. Want Zouthane kan het zich natuurlijk niet veroorloven om 
geblesseerd te raken. In de tweede helft hadden wij het betere van het 
spel en toen Woenselse Boys het laatste kwartier met tien man verder 
leek te moeten door twee blessures zouden we de wedstrijd naar ons 
toe te kunnen trekken, ware het niet dat de Boys met een tweede joker 
kwam. Na Zouthane toverde Woenselse Boys nu een 19-jarige invaller 
uit de hoge hoed, die ‘s zondags normaal in het eerste speelt. Waar is 
het veteranenvoetbal gebleven, en waar zijn de Boys mee bezig als ze 
dreigen te verliezen? Ondanks de jeugdige invaller kregen Thuur en 
Frans Verbeek enorme kansen om een voorsprong te verwezenlijken 
maar zij faalden. In de 24e minuut ging Maikel wederom in de fout, nu 
was er voor Henk en Jeffrey ook geen houden meer aan: 4-3. 

Een kleine tien minuten later dook de 19-jarige op voor Jeffrey en be-
sliste de wedstrijd: 5-3, dat hij zo vrij stond was te wijten aan een ge-
negeerd vlagsignaal voor buitenspel. Zo eindigde na 66 minuten deze 
topper. Chapeau voor Woenselse Boys! Knap hoe ze dankzij de regels 
aan hun laars te lappen uiteindelijk met veel pijn en moeite wisten te 
winnen, met een zaalvoetbalinternational en een 19-jarige in de gelede-
ren. 
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Maar vandaag kwamen ook onze zwakste schakels boven te liggen, 
diegene over wie dit gaat, zouden zich moeten afvragen of ze nog wel 
mee willen voetballen. Zelfs de aanwezigheid van Berry, die zowel in 
de eerste als in de tweede helft buiten kwam, kon ons niet inspireren. 
Zo wisten wij voor het eerst sinds zeven wedstrijden niet te winnen. Nu 
snap ik ook waarom zo weinig clubs nog tegen Woenselse Boys A wil-
len spelen.

De webryder,
Marc van Hout

Tivoli vets – RPC vets 5-3 24 maart 2012
De laatste dag in de wintertijd, waar het kwik overigens steeg tot 19,3 
graden, stond in het teken van revanche. Voor RPC was het een kans 
op revanche voor de eerste Stratemmer-derby van het seizoen, die met 
0-6 verloren ging. En Tivoli wilde revanche nemen voor de ‘nederlaag’ 
van vorige week. Wederom kampten we met de nodige personele pro-
blemen, dit leidde er toe dat Jeffrey de Haas opnieuw in de goal stond. 
Ook moest er een beroep worden gedaan op de geblesseerde Frans 
Veldpaus om uiteindelijk dertien man op de been te brengen.
Het begin van de wedstrijd van onze kant was zeer slap, de ene na de 
andere ‘ziekenhuisbal’ kwam niet aan en de bal in de ploeg houden, 
leek helemaal onmogelijk. Een ‘ziekenhuisbal’ van Hennie leidde na 
drie minuten de 0-1 voor RPC in, de spits kon alleen op Jeffrey af en 
scoorde. De eerste kans van onze zijde liet liefst negen minuten op 
zich wachten, na een goeie pass van Frans stuitte Mike voor de eerste 
keer op de RPC-doelman. Een minuut later stuitte Mike weer op de 
keeper, maar het grootste gevaar kwam van Ferry wiens mislukte voor-
zet bijna binnenviel. Na een klein kwartier spelen kreeg Mike wederom 
een kans, maar weer lag de keeper een treffer in de weg, ook het 
daaropvolgende afstandsschot van Frans wist het net niet te vinden. 
Nu lijkt het alsof we een goeie eerste helft speelden, maar dat is verre 
van waar. Want in de 27e minuut werd het zelfs 0-2, de spits ontving de 
bal doordat Henk de bal in het gezicht van Hennie schoot. Hij twijfelde 
geen moment en schoot vanaf 25 meter raak, Jeffrey zat helemaal mis: 
0-2. Het laatste gevaar van onze zijde was van Frans, zijn gevaarlijk-
ste schot belandde naast het doel. Een minuut voor rust volgde een 
voorzet van RPC, Ilhan deed niets waardoor de spits eenvoudig kon 
afronden: 0-3. Zo konden we na een van de slechtste helften richting 
de thee, voor een tweede helft die eigenlijk schriftelijk afgedaan kon 
worden. 



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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Alles wat vorige week nog goed ging, ging vandaag helemaal mis.
Met een stuk betere instelling dan in de eerste helft begon de tweede. 
Hierdoor werd de RPC-doelman binnen twee minuten getest, dit keer 
redde hij goed op een schot van Frans. 
Een minuut later kregen we een vrije trap op de rand zestien. Na een 
goeie variant via Frans besloot Jeffrey de Rijk de trekker over te halen, 
waar hier de keeper het schot nog wist te keren, was hij kansloos op 
de rebound van Ferry: 1-3. Zou het dan toch nog goed komen? In een 
aanvallende beginfase kreeg Mike na vijf minuten weer een kans, dit 
keer lag de keeper al op de grond maar desondanks wist Mike weer 
niet te scoren. Hierna hielden de grote kansen voorlopig op. Totdat de 
bal na zeventien minuten bij Ferry belandde, hij counterde richting de 
RPC-defensie. Vanaf de zijlijn maakte hij een wereldgoal, dankzij een 
schitterend schot van 30 meter over de doelman: 2-3. 

De aftrap was nauwelijks genomen of Jeffrey de Rijk zorgde met een 
droge knal voor de gelijkmaker: 3-3. Nu kwam de overwinning toch 
weer in zicht. In de 21e minuut bleek dat Mike niet echt zijn middag 
had, want wederom ging een kans verloren maar dit had ook te maken 
met een uitstekende keeper van RPC. Een paar minuten later miste 
Mike zijn zesde kans van de middag, dit deed hem er waarschijnlijk 
toe besluiten dat hij in de 25e minuut de bal niet op goal schoot vanuit 
kansrijke positie maar de bal breed legde op Ferry. Hij bleef heel koel 
en omspeelde de keeper: 4-3. Zo stonden we voor het eerst op voor-
sprong. Dat Jeffrey de Rijk dacht dat de wedstrijd al beslist was, bleek 
na een klein half uur, een voorzet probeerde hij veel te mooi via zijn 
hak tot doelpunt te promoveren maar de bal ging uiteindelijk voorlangs. 
In de laatste minuut besliste Maikel uiteindelijk toch de wedstrijd, met 
een schot in de korte hoek tekende hij voor de 5-3.
Dankzij een Houdini-act hebben we vandaag uiteindelijk toch de Stra-
temmer-derby weten te winnen. Ondanks dat er meer fout ging dan 
goed, dit had vooral met de instelling te maken, wisten we aan de hand 
van Ferry toch te winnen. Duidelijk was dat Mike, ondanks drie assists, 
niet zijn middag had. Maar hij was niet de enige, dus dit zal de komen-
de weken anders moeten, willen we nog punten pakken.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2011 - 2012

5e Klasse H
LSV   18 40 63- 23
Eindhoven AV  17 33 46- 31
DBS   17 31 41- 23
De Bocht’80  18 30 43- 21
DVS   18 29 49- 29
Nederwetten  17 27 63- 31
LEW   17 27 43- 22
Pusphaira  17 27 46- 32
Sterksel  17 14 26- 57
Tivoli   17   7 16- 83
ETS   17   0 15- 99

Reserve 4e klasse 420
SBC 4   19 45 81- 39
WODAN 4  19 38 69- 37
Nuenen 4  19 34 76- 51
Brabantia 4  18 31 55- 40
LEW 3   19 27 53- 58
DBS 3   18 24 47- 50
RPC 3   19 23 44- 44
Unitas’59 4  19 23 40- 49
Wilhelmina Boys 4 19 22 41- 60
Tivoli 3  19 21 44- 76
Boxtel 4  19 19 35- 56
Nieuw Woensel 3 19 12 30- 55

Reserve 5e klasse 522
Wilhelmina Boys 6 18 52 68- 16
Tongelre 3  17 37 78- 40
EMK 3   18 35 75- 42
Nieuw Woensel 4 17 28 70- 60
Gestel 4  17 27 57- 48
WODAN 6  18 21 53- 60
SBC 5   17 19 44- 74
Tivoli 4  17 16 51- 65
Boxtel 7  17 13 39- 55
Eindhoven AV 3 17 10 40- 75
Best Vooruit 8  17   9 32- 72
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Reserve 5e klasse 523
Acht 5   17 48 77- 18
SBC 6   17 30 46- 31
Geldrop 6  17 29 58- 56
Best Vooruit 9  15 28 40- 30
EMK 4   16 27 58- 45
Nieuw Woensel 5 17 26 60- 43
Eindhoven AV 4 17 24 37- 37
Boxtel 8  18 22 35- 51
Gestel 5  17 20 46- 60
WODAN 7  17 11 35- 61
Tivoli 5  18   1 40- 100

Reserve 6e klasse 641
RKGSV 4  19  48 106- 38
Nieuw Woensel 8 19 45   12-  37
Tongelre 5  18 41   77- 28
Nuenen 8  19 39   79- 40
WODAN 13  17 37   99- 47
Pusphaira 5  19 32   88- 69
Gestel 9  19 25   64- 55
SBC 11  19 20   56- 66
Woenselse Boys 5 19 19   55- 88
EMK 5   19 12   43- 95
Tivoli 6  18   8   49- 82
Best Vooruit 12 19   0     9- 201

Veteranen
Wodan   15 36 60- 26
RKVVO  13 34 69- 26
Tivoli   16 34 71- 31
Gestel   15 31 54- 44
Woenselse Boys A 11 28 45- 25
LEW   13 20 37- 32
RPC   16 16 31- 38
Woenselse Boys B 13 16 38- 55
Beerse Boys  17 14 46- 66
Braakhuizen A  16 13 33- 59
Eindhoven  17 10 37- 76
Dommelen  16   7 24- 67
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VRIENDJESDAGEN

SV Tivoli zoekt jong talent!

SV Tivoli is op zoek naar jonge voetballers die het leuk vinden om sa-
men met hun klas- of buurtgenootjes lekker een balletje te trappen op 
ons sportpark Heihoef. Daarom laten wij de kinderen uit ons E-team, 
onze F-teams en Kiddies, vriendjes uitnodigen voor een vriendjestrai-
ning. De kinderen krijgen vanuit de club uitnodigingskaartjes mee. De 
vriendjes mogen dan op dinsdag 24 april (E-team) en woensdag 25 
april (F-teams en Kiddies) van 18.00-19.00 uur mee komen trainen tij-
dens de speciale vriendjestraining. Ook alle (klein-)kinderen van Tivoli-
leden zijn natuurlijk van harte welkom!
Op zaterdagochtend spelen we mee in de competitie en we willen na-
tuurlijk kampioen worden! Bij Tivoli hebben we sportiviteit hoog in het 
vaandel staan, alsmede gezelligheid. 

Ook ouders hoeven zich langs de lijn niet te vervelen, want de koffi e 
staat altijd klaar en met zijn allen willen we Tivoli de leukste én gezellig-
ste vereniging van Eindhoven maken.

★ ★ ★



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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INTERNETGEIN DOOR DE (T)RONNIES

Wij hebben al even geen internetgein van Ronny Kox mogen ontvan-
gen, nu wel wat van anderen en dan met name van Tonnie Janssen. In 
deze rubriek vindt u voor deze maand onze selectie daarvan.

SMS
SMS-je van haar:
“Lieve schat, als je aan ’t slapen bent, stuur me je dromen. Als je aan ’t 
lachen bent, stuur me je glimlach. Als je aan ’t huilen bent, stuur me je 
tranen. Ik hou van je!”
Antwoord van hem:
“Ik ben aan ’t schijten, wa moek dan sture?”

Huisje van plezier
In een klein dorpje ging een huisje van plezier zich vestigen naast de 
pastorie. De pastoor was daarmee helemaal niet blij en stak een briefje 
in de bus met de tekst:
“Wees een dame en maak geen reclame.”
De dame van het huisje van plezier keek raar op bij het lezen van de 
tekst en schreef er eentje terug met de tekst:
“Wees een heer en kom ook een keer.”

Sporten gezond?
Sporten is gezond, zegt men…..Oh  ja?
Denk hier dan maar eens over na:
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“Als lopen zo enorm gezond was…. dan moest de postbode inmiddels 
onsterfelijk zijn!
Een walvis zwemt de hele dag, drinkt water en eet alleen maar vis….  
maar toch is ie hartstikke dik!
Een konijn rent en springt wat af in zijn leven…. maar wordt hooguit 15 
jaar!
Een schildpad rent juist helemaal nooit. Behalve eten doet hij eigenlijk 
bijna niks….. en hij wordt zomaar 150 jaar!”
Sporten is gezond, zegt men…Oh, ja?

Een scheet
Soms…..als je weent, ziet niemand je tranen…..
Soms …..wanneer je triest bent, ziet niemand je pijn…..
Soms…..wanneer je gelukkig bent, ziet niemand je glimlach…..
Maar laat eens een scheet….

Doktersbezoek
Een bejaarde man gaat samen met zijn vrouw naar de dokter voor zijn 
jaarlijks onderzoek. De dokter zegt tegen de man: “Voor het onderzoek 
heb ik het volgende nodig. Een staaltje van je urine, een staaltje van je 
stoelgang en een staaltje sperma.
Aangezien de man nogal hardhorend is, draait hij zich om naar zijn 
vrouw en roept: “Wat heeft hij nodig?????” Waarop de vrouw zegt: “Je 
onderbroek.”

Mooiste benen
Er zitten 3 dames op een bankje te kibbelen over wie de mooiste be-
nen heeft. Ze komen er maar niet uit, want de dames vinden hun eigen 
benen het mooist. Ze besluiten om het een voorbijganger te vrageb en 
toevallig komt net de pastoor langs. Ze doen een dansje en vragen: 
“Vertelt u eens meneer de pastoor, wie van ons heeft de mooiste be-
nen?” De pastoor kijkt en kijkt en zegt uiteindelijk: “Dames, ik hou me 
niet bezig met benen, ik ben meer van het kruis.”

?????
Ik lig op bed en ik denk aan je. Hoe je onverwachts langs kwam giste-
ren. En hoe graag ik je wel niet zou vastpakken en fi jn knijpen. Wat er 
gisterennacht gebeurde in bed kan ik niet vergeten.
Ik voel mijn lichaam nog steeds daar waar je me aanraakte. Je kwam 
uit het niets en met je gulzige mond ging je schaamteloos over mijn 
lichaam. Je maakte me helemaal gek.
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Uiteindelijk viel ik in slaap en toen ik wakker werd, was je weg. Ik zocht 
naar je, maar tevergeefs. Mijn lichaam vertoont vaag tekenen van je 
enthousiasme waardoor het nog moeilijker is om je te vergeten.
Vannacht zal ik echter wakker blijven en je opwachten.

ROT MUG !!!

Advies aan een oudere man
Een oudere man (zo van onze leeftijd) is aan het fi tnessen in een sport-
studio en ziet een mooie vrouw, die ook aan het sporten is. Als de fi t-
nesstrainer langs komt, vraagt hij hem aan welk apparaat hij de meeste 
indruk op de vrouw kan maken. De trainer bekijkt hem meewarig van 
top tot teen en zegt dan:  ”Ik zou de geldautomaat in de hal maar eens 
proberen…..”

★ ★ ★
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BIJZONDERE BIJEENKOMST – DISCUSSIEAVOND 

Op donderdag 29 maart jl. werd er in onze kantine een bijzondere bij-
eenkomst gehouden met als insteek om er een discussieavond van 
te maken. Het initiatief tot deze avond kwam van de Raad van Advies 
(RvA), een commissie die nog niet zo lang geleden in het leven is ge-
roepen met als doelstelling een nieuwe koers voor onze club in te zet-
ten.
De aftrap zou om 20.00 uur plaatsvinden maar zoals gebruikelijk liep dit 
enigszins uit. Zo rond tien over 8 konden we dan toch beginnen en de 
opkomst was minstens hoopvol te noemen, want er waren uiteindelijk 
zo’n 60 Tivolianen en een heel aantal daarvan hadden we nog niet zo 
vaak mogen begroeten tijdens een algemene ledenvergadering of iets 
dergelijks. 
De RvA had er dan ook voor gekozen om een aantal mensen spe-
ciaal voor deze avond uit te nodigen. Op die manier waren onze 
selectie(staf), ouders van jeugdleden en andersoortige (staf)leden uit-
genodigd.

Dré trapte de avond af en heette ons welkom. Hij liet ons weten dat de 
RvA de initiator was van deze avond. Verder sprak Dré de ons allen 
welbekende woorden dat Tivoli een thuisoord is en moet zijn, een club 
van mensen die weten hoe ze met elkaar om moeten gaan.

Hierna nam Frits Driessen het woord namens de RvA, hieronder een 
impressie van zijn woorden. Voor de gehele presentatie waaraan Frits 
zijn betoog heeft opgehangen verwijzen wij u naar elders in dit blad.

“ Toen ik bij Tivoli begon als verenigingsbegeleider had ik me tot doel 
gesteld om allochtone kinderen en ouders meer te koppelen aan de 
vereniging. Achteraf moet ik concluderen dat ik in deze opzet niet ben 
geslaagd. Deze avond willen wij aan jullie laten zien hoe de RvA denkt 
dat we voor onze club een nieuw fundament kunnen leggen. Het gaat 
daarbij om de ambities die we hebben en de toekomstgerichtheid 
daarin. Vanavond is een cruciale avond, we moeten nu stappen zetten 
en zo de toekomst zeker stellen. Uit de SWOT-analyse die al tijdens de 
vorige ledenvergadering werd getoond, blijken onze sterke en zwakke 
punten en ook onze kansen en bedreigingen. Het uiteenvallen van ons 
dagelijks bestuur na dit seizoen is een duidelijk voorbeeld in dit geheel. 
Na vanavond moeten we allemaal vanuit positivisme handelen en niet 
meer terugkijken maar juist vooruit. 



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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Onze jeugdafdeling is weliswaar klein maar toch erg stabiel, men is 
daar erg goed bezig. De ouders van onze jeugdspelers kunnen funge-
ren als ambassadeurs van onze club. “

Frits gaf ons verder een beeld van wat de RvA totnogtoe heeft gedaan 
en besproken.
Hieruit kwam naar voren dat een goed kader en een goede jeugdafde-
ling van groot belang zijn om onze toekomst als club te waarborgen. 
De RvA heeft de veteranen benaderd omdat zij het idee had dat de 
drive er niet meer is bij onze veteranen en de veteranen zijn zeker be-
langrijk voor onze toekomst. De RvA heeft ook een missie en een visie 
geformuleerd voor zichzelf en voor de club. De visie is het belangrijkste 
doel van de RvA. De visie werd voor ons opgesplitst in de volgende 
aparte stukjes: de hoofdmoot van onze club komt uit Stratum; we heb-
ben evenwichtige teams; plezier en sportieve ambities zijn belangrijk; 
verbondenheid van de leden met de club; jeugdafdeling gebruiken als 
kweekvijver; opleidingsplan v.w.b. de begeleiding; een ambitieus be-
stuur; sponsoren en maatschappelijke organisaties koppelen aan SV 
Tivoli.

“ We moeten de kwaliteiten van alle mensen en middelen juist gebrui-
ken. Door gebruik te maken van diverse commissies en effectief men-
sen te gaan zoeken en vinden, kunnen we hier invulling aan geven.” 

Na een korte vragenronde volgde daarna de video Back to Basics, die 
ook al tijdens de afgelopen ledenvergadering werd vertoond. Deze 
video laat zien dat een vereniging geen bedrijf is maar juist een echte 
vereniging moet zijn. Culturen moeten meer geïntegreerd worden en 
zijn heel belangrijk binnen de vereniging. 

Na de video volgde er nog wat discussies over de grootte van onze 
jeugdafdeling en het feit dat SV Tivoli een club in de stad is en daar 
moeilijkheden aan ondervindt. De grootte van onze jeugdafdeling is 
inderdaad erg klein op het moment, slechts 12 kiddy’s, 2 F-teams en 1 
E-team, de C is onlangs ontbonden wegens gebrek aan spelers. Het 
feit dat Tivoli een club in de stad is en geen dorpsclub zou geen belem-
mering moeten zijn. Frits refereert ook aan zijn andere club (RKGSV), 
een echte dorpsclub met dezelfde problemen als onze SV.
Voorafgaand aan de video werd de vraag van Maria van Poppel met 
betrekking tot het bestaansrecht van onze selectie door Dré beant-
woord. 
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Volgens Dré is er zeker een selectie zolang hij voorzitter is.
Het vestigen van de Fontys Sporthogeschool in de nabijheid van onze 
club werd door Frits van Duijnhoven nog even aangestipt. Volgens hem 
liggen daar kansen voor onze club. We zullen echter met een gedegen 
plan en concrete vraagstelling aan moeten komen als we enige hulp 
van die kant willen krijgen.
Onze hoofdtrainer Fadil opperde dat het grootste probleem in onze 
vereniging zelf ligt. We zullen allemaal op 1 lijn moeten zitten volgens 
hem, meer eenheid in bestuur en vereniging.

Na deze discussieronde werden er groepjes gevormd. Aan elke tafel 
werden mensen uit de volgende groepen geplaatst: ouders, staf/bege-
leiding, RvA, spelers en overig.
Aan de hand van de volgende 4 punten werd er gediscussieerd aan die 
tafels:

1. Waarom kies je voor Tivoli?
2. Hoe ziet Tivoli er voor jou uit en wat is daarvoor nodig?
3. Hoe krijgen we de jeugd bij Tivoli?
4. Hoe krijgen we vrijwilligers betrokken bij Tivoli?

Die discussies moeten uiteindelijk zorgen voor een aantal antwoorden/
ideeën per tafel. De ideeën werden na afl oop van de tafelsessies met 
elkaar gedeeld. Het was de bedoeling dat we zodoende een aantal 
steekwoorden opwierpen naar elkaar.

De afronding van de avond was wederom aan Frits Driessen, hieronder 
een opsomming daarvan.

- We moeten de uitdaging aangaan om over onze eigen grenzen 
heen te kijken

- Het vanavond besprokene moet vertaald worden naar concrete 
activiteiten

- Wat willen we en wat spreken we af
- Terugkoppeling vanuit de RvA vindt plaats tijdens de komende 

jaarvergadering
- We hebben boegbeelden nodig om verder te gaan
- De RvA adviseert maar gaat niet de kar trekken
- De leden moeten de kar gaan trekken en hun capaciteiten be-

nutten voor de vereniging
- Zegt het voort!
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Na deze afsluiting volgde er nog een korte discussie over onze selectie 
en het gebrek aan aansluiting vanuit de jeugd. Volgens Dré is er zeker 
een selectie het komende seizoen. We moeten de huidige selectiele-
den koesteren en er komen 5 nieuwe spelers. Op verzoek van Dré gaat 
Hafi d hierop in. Volgens Hafi d is de technische commissie vanaf begin 
januari bij elkaar gekomen. Van ons huidige 1e elftal zullen er nog 4 à 
5 spelers zijn, er zijn 4 à 5 nieuwe spelers benaderd en de spelers van 
het reeds opgedoekt 2e zijn ook opnieuw benaderd. Al met al nog ge-
noeg werk aan de winkel.

Tenslotte dankt Frits ons voor de aanwezigheid en vertelt hij ons nog-
maals dat de ledenvergadering zal worden gebruikt als terugkoppel-
moment. Alle aanwezigen zijn dan ook van harte welkom tijdens die 
avond, al zullen alleen de leden op zo’n avond stemrecht hebben.

★ ★ ★
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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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★ ★ ★



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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TIVOLI 3

Onderstaand de maandelijkse bijdrage van onze eigen Pasn over het 
wel en wee van ons 3e.

Tivoli 3 – DBS 3 0-4 1 april 2012
We hebben terecht verloren van concurrent DBS met maar liefst 0-4.
Dit verlies is niet eens te wijten aan slecht spel van onze zijde. Nee, de 
schuld ligt eigenlijk vooral bij de jongens die niet of te laat op kwamen 
dagen. Peter en Jorn bedankt dat jullie ons compleet in de steek heb-
ben gelaten! Diego had zich weliswaar verslapen maar kwam toch nog 
om de 2e helft ons 10tal aan te vullen tot 11 en mee te kunnen spelen.
Pasje wilde wel weer een paar minuutjes meedoen, voor het eerst 
sinds september in de wei, maar zag zich genoodzaakt de volle 90 
minuten met pijn mee te spelen vanwege het spelerstekort. Ook Dion 
moest ondanks blessure doorbikkelen.

Bij rust stonden we ondanks onze numerieke minderheid slechts met 
0-2 achter. Een steekbal die door de verdediging schoot en een erg 
ongelukkige kluts zorgden daarvoor. We hadden zelf toch ook enkele 
kansjes weten creëren maar waren te weinig doelgericht geweest. De 
2e helft stonden we eigenlijk continu onder druk en was er van aanval-
len geen sprake meer. De andere 2 tegendoelpunten bepaalden de 
eindstand.

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

Toch maar weer een gedichtje eruit geperst omdat ik het niet kan la-
ten…

Voor het grijpen

Kansen genoeg
Voor het grijpen

Niet te laat of te vroeg
Laat maar wat rijpen

De blik op vooruit
Voor het grijpen

Door niets echt gestuit
Zit ‘m te knijpen

Sterktes en zwaktes
Voor het grijpen

Er niks van gebakt dus
Niet te begrijpen

Kansen en bedreigingen
Voor het grijpen

Geen valselijke aantijgingen
Niet breken, wel slijpen

Pasje 11-4-2012

★ ★ ★
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REBUS

★ ★ ★



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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NOZZMAN

★ ★ ★
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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 Luciano van Esch van de F1 de vijfde “mascotte van de week”. Op 
zondag 1 april was hij de gelukkige bij de wedstrijd Tivoli – Nederwet-
ten en hij mocht mee op de foto, kreeg een 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.

LUCIANO VAN ESCH 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 1-4-2012
SV TIVOLI 1 - NEDERWETTEN 1

Wat is je naam?
Luciano van Esch
In welke klas zit je en op welke school?
Klas 6mc van De Talisman
In welk elftal zit je?
Tivoli F1
Wat zijn je sterke en zwakke punten?
Sterk: snel en een goede trap. Zwak: links
Hoe vind je het bij SV TIVOLI?
Leuk

Hoe lang speel je er al?
Dit is het 2e jaar
Wat was je mooiste wedstrijd?
Alle wedstrijden die ik gewonnen heb
Wat was de mooiste actie?
Corner die de goal in ging
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Profvoetballer
Wordt TIVOLI 1 kampioen?
Ik hoop van wel
Wie vind je de beste speler bij TIVOLI of van je favoriete club?
Dries Mertens
Wat is je favoriete club?
PSV
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Welk tenue zou je graag willen hebben?
Van PSV
Wat zijn je hobby´s?
Voetballen
Wat is je favoriete eten?
Friet
Hoe vond je het om mee te doen met het eerste?
Leuk

★ ★ ★
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TIVOLI F2

Van André de Kruijf, ouder van een spelertje van F2, kregen wij onder-
staande wedstrijdverslagen van F2. Natuurlijk publiceren wij die in dit 
clubblad.

Best Vooruit F9 – Tivoli F2
Met een lekker zonnetje rijden de helden van Tivoli F2 naar Best. Van-
daag een luxeprobleem. We hebben twee (!) wissels. Na een goede 
warming-up door Mervan en Mennan begint de wedstrijd. Op basis van 
de lengte van de spelers moeten we wel verliezen. Er zijn zelfs suppor-
ters die de leeftijd gaan navragen.
Niet ontmoedigd door de reusachtige tegenstanders schiet Kevin er 
al snel 2 goals in. Dat laat Brandon niet op zich zitten en hij schiet er 
ook snel een in, al snel gevolgd door Mervan. Vier tegen 0. Een beetje 
overmoedig geworden, zakt het tempo van Tivoli een beetje in, waar-
door Best terug kan komen tot 2-4 en zelfs 3-4. De toeschouwers be-
ginnen al zenuwachtige trekjes te vertonen. Gelukkig is het daarna snel 
pauze waardoor de strategie nog eens uitgebreid doorgenomen kan 
worden: jongens, beter je best doen en ook meeverdedigen. 
Hierdoor geïnspireerd schiet Brandon direct na rust er nog 1 in: 3-5. 
Hierna gaat het spel over en weer, maar met name Tivoli oefent de 
druk uit. Zelfs zo veel dat onze Max, die meestal in de verdediging 
speelt, een doelpunt maakt: 3-6. Dit stelt de toeschouwers weer gerust. 
Na het laatste fl uitsignaal van de scheidsrechter klinkt er dan ook aan 
alle kanten gejuich en kunnen de penalties worden genomen. Helaas 
was het papier van de notulist op, zodat niet van iedereen bekend is 
wie een goal heeft gemaakt. 

Tivoli F2 – Gestel F3
Vandaag een spannende wedstrijd tussen de nummers 2 (Tivoli) en 3 
(Gestel) van de poule.  Er wordt afgesproken dat er vandaag zelfs 8 
tegen 8 wordt gevoetbald. Het ene moment heb je geen voetballers en 
het andere heb je er bijna te veel. 
Vandaag fl uit de vader van Kevin. Na een vijf minuten scoort onze 
Brandon de 1-0 voor Tivoli. Gestel wil dat niet op zich laten zitten en 
scoort 5 minuten later de 1-1. De spanning is te snijden. En dat is maar 
goed ook, want de temperatuur is veel minder aangenaam dan vorige 
week en zo kan de harde  toeschouwerskern zich nog enigzins warm 
houden. 



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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Kevin hoort blijkbaar graag zijn vader fl uiten, want nog geen twee minu-
ten na het doelpunt van Gestel pikt hij zijn goaltje mee voor Tivoli: 2-1.  
Als ik me niet vergis, zie ik opeens de scheids glimmen van trots. Nog 
net voor de pauze schiet Pathi er nog een bij, zodat we met 3-1 de rust 
ingaan.

Na rust wil Brandon ook zijn goaltje meepikken en tekent 4-1 aan. Ge-
stel blijft echter goed voetballen. Het is dan ook echt een derby. Omdat 
Pathi de tegenstander geen doelpunt gunt, schiet hij de bal zelf maar 
achter Mennan: 4-2.
Dat kan het team niet op zich laten zitten en gezamenlijk wordt de aan-
val ingezet, wat resulteert in een hoge druk voor de goal van Gestel. 
Dat team legt zich nu voornamelijk toe op de counteraanval. Hierdoor 
niet ontmoedigd, houdt Tivoli de druk hoog en Kevin schiet dan ook in 
de 35e minuut de bal hard in de goal: 5-2. Pathi wil ook graag nog een 
positief gevoel achterlaten bij de toeschouwers en maakt in de laatste 
minuut 6-2.

★ ★ ★
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JEUGDTOERNOOIEN

Onderstaand een (voorlopig) overzicht van de jeugdtoernooien.

Zaterdag 19 mei 2012
Toernooi bij vv Gestel voor F1 en F2 van 09.30 uur – 13.00 uur
Toernooi bij vv Gestel voor E1 van 13.00 uur – 17.00 uur

Zaterdag 2 juni 2012
SV Tivoli thuistoernooi

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN JEUGD VOORJAARSREEKS ´12

E1: 4e klasse poule 551
ETS E1  8 24 44- 13
DOSL E3  8 16 33- 15
Tivoli E1  8 13 39- 38
Nuenen E6  7   7 21- 32
Best Vooruit E5 7   4 10- 29
Acht E3G  8   3 18- 38

F1: 3e klasse poule 343
WODAN F4  7 21 52- 10
Nuenen F3  6 15 25- 12
Tivoli F1  7   9 38- 52
Unitas’59 F4  8   9 28- 34
SBC F3  7   6 28- 32
Rood Wit V F2  7   3 10- 41

F2: 4e klasse poule 579
Brabantia F5  8 24 96- 10
Tivoli F2  7 18 51- 18
Gestel F3  7 10 24- 26
Best Vooruit F9 7   9 20- 33
Unitas’59 F13  7   3 4- 61
UNA F7  8   1 7- 54

★ ★ ★
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- de Raad van Advies voor het eerst de  
 leden heeft toegesproken
- op 29 maart een bijzondere bijeenkomst  
 is gehouden in onze kantine
- inbreng van alle aanwezigen gevraagd  
 werd en verkregen is
- het een positieve avond moest zijn
 dit dan ook gelukt is
- we nu allemaal vooruit moeten (kijken)

- er die avond een heuse SWOT-analyse aan te pas kwam
- hierin de Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threaths bespro-

ken werden
- het wellicht ook tot Simpele Wijze tot Overleven van Tivoli vertaald 

kan worden
- terugkoppeling zal plaatsvinden op de komende ledenvergadering
- u dan allemaal meer dan welkom en nodig zult zijn
- onze kans op overleven als club aan een zijden draadje hangt
- het dagelijks bestuur van onze club aan het einde van dit seizoen 

meer dan halveert
- voorzitter Dré en secretaris Leny er allebei mee zullen stoppen
- zij na hun jarenlange inzet welverdiend met clubpensioen mogen 

gaan
- de opvolgers nog wel even gevonden moeten worden
- de Raad van Advies ook daarmee bezig is
- gegadigden altijd welkom zijn
- de visie van de RvA op onze toekomst duidelijk getoond is
- deze visie elders in dit blad terug te vinden is
- we onze toekomst als vereniging proberen te koppelen aan de visie
- daarmee de eerste stappen gezet zijn
- de vervolgstappen even logisch als moeilijk zullen zijn
- mensen en inbreng hierbij de kritische factoren zullen zijn
- we er samen toch wel uit zullen komen
- we nog een boodschap hebben
- dit is: Zegt het voort!

★ ★ ★
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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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