
CLUBBLADCLUBBLAD
s.v. Tivoli

Tivoli_Omslag Clubblad A5:Tivoli_Omslag Clubblad  26-10-11  08:16  Pagina 1



Tivoli_Omslag Clubblad A5:Tivoli_Omslag Clubblad  26-10-11  08:16  Pagina 3



1

REDACTIONEEL

Hulde aan de voor-
zitter en leve de 
koningin!
Dat lijkt ons een te-
rechte opening van 
dit nieuwe clubblad. 
Want we kunnen 
en moeten trots zijn 
op onze voorzitter, 
hij is namelijk in het 

kader van de afgelopen Koninginnen-
dag geridderd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Een zeer verdiende 
onderscheiding voor onze eigen Dré. 
Hij zet zich namelijk al jaren op diver-
se vlakken in voor de medemens. Zo 
is hij jarenlang voorzitter (geweest) 
van RPC en Tivoli, heeft hij zijn dien-
sten aangeboden bij Bureau Rechts-
hulp, steunt hij de voedselbank, is hij 
wethouder geweest, maakt hij zich 
sterk voor de kerkgemeenschap en 
ga zo maar door. Om met een quote 
van de Eindhovense burgemeester 
Rob van Gijzel aan de haal te gaan: 
Dré is bindend!
Op 27 april is hij gehuldigd en die 
avond heeft hij een receptie aange-
boden gekregen van zijn familie Ren-
nenberg in onze kantine. Verderop in 
dit blad vindt u een uitgebreid verslag 
van deze avond ondersteund door 
enkele foto’s.
Dré van harte profi ciat en chapeau, 
een zeer verdiend lintje zo menen wij!

Voor nu en voor u: Veel leesplezier!
★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Onderscheiding
Onze voorzitter Dre Rennen-
berg is op 27 april verrast met 
een koninklijke onderscheiding 
en benoemd tot lid in de orde 
van Oranje Nassau. 
Onze hartelijke felicitaties gaan 
naar hem, zijn vrouw en de 
familie.

Algemene ledenvergadering
De A.L.V. wordt dit jaar gehouden op 13 september. We hopen dat veel 
leden aanwezig zullen zijn. Aanvang 20.00 uur in onze kantine.
Dre Rennenberg (voorzitter) en Leny Sanders (secretaris) zullen nog 
aanblijven in hun functie. Stefan Bell is aftredend en stelt zich herkies-
baar.

Activiteiten
12 mei: Kiddies en Fjes voetbal op de Heihoef  van 10.00 tot 12.00 uur
26 mei: Toernooi senioren bij Tivoli
27 mei: Vlooienmarkt, entree € 2,- op de Heihoef
1 juni: Sponsorloop Floraschool vanaf 17.00 uur op de Heihoef
2 juni: E en F toernooi bij Tivoli
3 juni: 6x6 seniorentoernooi om de “Frans Mink Bokaal” bij Tivoli
16 juni: Kiddies toernooi bij EINDHOVEN
16 en 17 juni: voetbaldagen pupillen op de Heihoef
12 augustus: E en F toernooi bij GESTEL

Dressprogramma
Vanaf 4 mei mag er niet meer op het trainingveld worden gespeeld.
Vanaf 4 juni mag het hoofdveld niet meer worden betreden.
Vanaf 17 juni mag geen enkel veld meer worden betreden.
De velden worden op 18 augustus weer vrijgegeven.

Trainingen
Laatste training op 14 juni, begin training 21 augustus.
Competitie aanvang: 1-2 september.
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Spelerspasjes
Alle spelerspasjes dienen te worden ingeleverd na de laatste competi-
tiewedstrijden van 6 mei.

Tenues
Alle Tivoli-tenues dienen  te worden ingeleverd na de laatste toernooi-
en.

Overschrijvingen
De vastgestelde data voor overschrijvingen zijn: 23 en 24 mei vanaf 
20.00 uur in de kantine.
Zorg dat U aan uw fi nanciele verplichtingen hebt voldaan, anders kan 
er niet worden overgeschreven.
Buiten bovenstaande data kan de overschrijving bij uitzondering alleen 
plaatsvinden op afspraak. Neem dan kontakt op met Leny Sanders; 
r.sanders@upcmail.nl tel: 0618791580
Uiterste overschrijvingsdatum 13 juni. Het dient op 15 juni bij de KNVB 
binnen te zijn.

Namens het bestuur,
Leny Sanders, secretaris

★ ★ ★

KAARTAVONDEN

De eerstvolgende en tevens laatste kaartavond van dit seizoen is 
gepland op:

Vrijdag 25 mei 2012

Aanvang 20.00 uur in onze kantine op sportpark de Heihoef.

U bent weer van harte welkom.

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand Juni
 
 2 Orcun Saka 6e

 4 Mandy Vaessen algemeen
  Khalid Ramdan selectie
 9 Mohamed-Amine Asbaa E1
  Milan Meulensteen kiddy’s
 10 Hein Groeneveld lid commissie van beroep/lid van  
   verdienste
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Cees Scheffe lid van verdienste
  Aziz Moussati selectie
 13 Chris vd Elzen algemeen
   Anja Vaessen medewerker kantine 
   commissie 
 16 Jan Ronnen algemeen
  Appie Azaoum 2e

 18 Kevin Caster kiddy’s
 19 Zarek Avajian kiddy’s
 20 Hakan Arici trainer F2
 22 Stijn de Werk 3e

  Danny van den Brand elftalbegeleider F2
 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
 26 Hassan Boussria 2e

 28 Marco Dekkers trainer F1

★ ★ ★
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OVERIGE ACTIVITEITEN

Vlooienmarkt bij SV Tivoli
Op 1e Pinksterdag 27 mei wordt er een vlooienmarkt gehouden bij SV 
Tivoli op sportpark “De Heihoef”. Openingstijd is van 09:00 - 16:00 uur.
Entreegeld € 2,- waarvan € 1,- ten goede komt aan SV Tivoli.

FRANS MINK Bokaal
Op zondag 3 juni 2012 is er een 6x6 toernooi om de “FRANS MINK 
bokaal”op de velden van Tivoli.
Aantal deelnemende teams 12.
U kunt zich inschrijven voor 1 juni bij: Henk Tholen (06-13430350) of 
Tinus Legius (06-42917887).
Kosten deelname per team is € 25,- te voldoen bij inschrijving.

★ ★ ★

LEDENMUTATIES (bijwerkt t/m 07 mei)

Bedankt
Collins Quainoo C1
Furkan Aksakal E1 

Nieuw
Wendy Janssen dames

★ ★ ★
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TIVOLI - DAMES

Op woensdag 11 april 2012 speelden onze Ti-
voli-dames, na ruim een half jaar daarvoor ge-
traind te hebben, hun eerste (vriendschappelij-
ke) wedstrijd. Onze eigen vaste correspondent 
en webryder Marc van Hout werd gevraagd 
daarvan verslag te doen en natuurlijk was hij 
ter plekke om dit historische feit vast te leggen. 
Onderstaand vindt u zijn verslag.

De SV Tivoli-dames aan zet: De eerste wedstrijd
In 1975 werd het eerste dameselftal bij SV Tivoli opgericht, dit elftal 
maakte eind jaren zeventig en begin jaren tachtig furore in Eindhoven 
en omstreken. In diezelfde periode werd er ook een tweede dameself-
tal opgericht en een meisjesteam. Het grootste succes voor de dames 
bij de SV was in het seizoen 1979/1980, toen zowel het 1e als het 2e 
dameselftal wist te promoveren. De SV heeft in 1986 zelfs een ware 
zaalvoetbalinternational afgeleverd, bij de oud-Tivolianen welbekend: 
keepster Beppie Vugts. Het laatste kampioenschap, volgens de boe-
ken, dateert uit het jaar 1987. Dat was toen. Nu, op een regenachtige 
woensdagavond, stonden op sportpark Genneperparken zeventien jon-
ge gretige dames klaar om het op te nemen voor hun eerste wedstrijd 
tegen Eindhoven AV. 

Omdat het voor een aantal dames de eerste voetbalwedstrijd was 
en omdat het sowieso de eerste keer was dat dit team een wedstrijd 
speelde, werd er vooraf gevreesd voor het verlies. Om dit zoveel mo-
gelijk te beperken, of misschien wel om een overwinning af te dwingen, 
werd begonnen in een 4-4-2 opstelling. Sommige dames waren waar-
schijnlijk wat nerveus, maar Nick als trainer gaf het advies niet bang te 
zijn in de duels en toch fair te blijven. Wat ook voor de nodige nervo-
siteit kon zorgen, was het publiek dat in groten getale aanwezig was, 
waaronder ook een heuse cameraman die de wedstrijdbeelden vastleg-
de. Maar hier was in het eerste kwartier weinig van te merken. Het ging 
gelijk op, hoewel Eindhoven (logischerwijs) wel het betere van het spel 
had, leidde dit niet tot grote kansen. De eerste keer dat ‘onze’ dames 
voor het Eindhovense doel meldden, was in de achttiende minuut, een 
counter belandde uiteindelijk bij Evy (kan me vergissen), die helaas het 
net niet wist te vinden. 
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De grootste kans van de wedstrijd was na 25 minuten echter voor Eind-
hoven: een behendige middenveldster slalomde langs drie Tivolianen 
maar het schot ging voorlangs. Daniëlle V. kreeg, als keepster, steeds 
meer werk te verrichten maar dat deed ze goed waardoor het tot de 
40e minuut 0-0 bleef. 
In die minuut werd op de rand zestien een Eindhovense neergelegd, 
de daaropvolgende vrije trap werd over de muur geschoten. Ook Dani-
elle V. moest hierop het antwoord schuldig blijven: 1-0. Zo konden de 
dames, ondanks de achterstand, toch met een goed gevoel richting de 
rust. Want zij deden niet veel onder voor Eindhoven, dus alles was nog 
mogelijk.

In het begin van de tweede helft voetbalde de SV Tivoli de schroom 
van zich af, dit kwam het spel ten goede. De eerste aardige mogelijk-
heid volgde in de 55e minuut. Een counter over verschillende schijven 
(waarvan ik de namen schuldig moet blijven ondanks het bezit van 
een lijstje met rugnummers en bijbehorende namen) leidde niet tot 
een goal. Eindhoven werd in de beginfase niet heel gevaarlijk, de eer-
ste grote kans liet liefst 24 minuten op zich wachten. Na paniek in de 
zestien kon Daniëlle V. nog redding brengen bij een solo, de rebound 
eindigde uiteindelijk op de lat. Twee minuten later werd de achterstand 
echter wel verdubbeld, dit keer werd de rebound op een redding van 
Daniëlle V. wel benut: 2-0. Zoals hier te lezen is, werd Daniëlle wel 
vaak getest, maar ze hield zich goed staande. Tien minuten voor tijd 
volgde een dubieuze strafschop, in de ogen van de scheids werd de 
Eindhovense spits neergelegd, waardoor de dames ook voor het eerst 
een ‘elf-meter’ meemaakten. De penalty werd in de uiterste hoek bin-
nengeschoven: 3-0. Twee minuten voor tijd maakte de SV Tivoli zowaar 
hun eerste doelpunt, helaas was dit aan de verkeerde kant... Anna 
werkte een voorzet in eigen doel: 4-0. Maar ze pakte het sportief op: 
“hebben we toch nog gescoord.” Kort hierna volgde het einde van de 
wedstrijd.

De eerste krachtmeting van ‘onze’ dames was een duidelijk succes. 
Ondanks de 4-0 nederlaag konden zij toch heel tevreden zijn over het 
vertoonde spel. Ze deden niet veel onder voor Eindhoven en omdat het 
de eerste wedstrijd was, konden ze spreken van een goeie wedstrijd. 
Wat vandaag duidelijk werd, was dat iedereen in uitstekende conditie 
verkeerde dankzij de goeie trainingen op de woensdagen en zondagen. 
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De meeste dames hadden bij aankomst op het sportpark nog spier-
pijn van de twee uur durende training van maandag, maar hier was 
gedurende de wedstrijd weinig van de merken. Ook werd duidelijk dat 
er veel perspectief zit in deze jonge groep, als zij bij elkaar blijven en 
meer wedstrijdervaring opgedaan hebben, kunnen de overwinningen 
niet uitblijven. Kortom, het was vandaag een goeie prestatie. 

Jullie kunnen trots op jezelf zijn.

De webryder, dit keer op een verrassende plek,
Marc van Hout

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

  1 Jaffa Dinmohamed 3e/V 19x
  2 Jeffrey de Rijk  V/3e 18x
  3 Gurkan Dulger  6e 17x
  4 Rob van Hout  3e 13x
  5 Mo Azaoum  1e 10x
  Ferry Klein Kiskamp V 10x
  Frans Verbeek  V 10x
  Mike Hovens  V 10x
  Frans Veldpaus V 10x
10 Wesley Visser  4e   9x
  Vincent Prudon 3e/V   9x

★ ★ ★
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ONZE VOORZITTER GERIDDERD
(van onze redacteur Pascal Janssen)

Op 27 april 2012 werden de Koninklijke lintjes 
uitgedeeld in het kader van Koninginnendag. 
Vele mensen werden er die dag in hun ge-
meente geridderd en kregen een verdiende 
onderscheiding.
Ook in de gemeente Eindhoven werd een 
aantal mensen op die manier in het zonnetje 
gezet. De lintjesregen was ook aan onze voor-
zitter Dré Rennenberg besteed. Zeer verdiend 
en nog meer gegund, zo zouden wij deze on-
derscheiding voor Dré willen noemen.

Om dit alles goed te kunnen vieren, had de fa-
milie Rennenberg een receptie georganiseerd in 
ons clubhuis. Om kwart over 7 ’s avonds zat de 
kantine al goed vol. De 50 mensen die er op dat 
moment al waren, zouden later nog uitgebreid 
worden naar meer dan 60 trotse vrienden, ken-
nissen en familieleden van Dré.
Het publiek bestond veelal uit wat oudere men-
sen die vaak ook nog betrekkelijk onbekend 
waren met onze SV Tivoli. Hopelijk weten ze na 
dit ene bezoek vaker de weg naar de Heihoef te 
vinden.

Dré wist ons te vertellen dat hij verrast en 
erg trots is op deze onderscheiding. “En ik 
ging alleen maar naar het gemeentehuis om 
even de jaarrekening te controleren!”

Natuurlijk volgden er ook enkele toespra-
ken die avond. Niek Rennenberg nam de 
microfoon ter hand en beet het spits af. Hij 
vertelde ons dat hij de jongste broer van 
Dré is en dat hij natuurlijk erg trots is op zijn 
broer. Samen zitten ze in het ouderenappel 
en Niek is daar voorzitter van. 
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Eerder die dag waren ze nog samen naar het graf van pa en ma Ren-
nenberg geweest want die zouden zeer zeker ook ontzettend trots ge-
weest zijn op hunne Dré. Niek ziet de onderscheiding als een blijk van 
waardering voor 

Dré’s vele goede werk en ook als een bron van inspiratie voor zichzelf 
en voor anderen rondom Dré.

Niek gaf de microfoon door aan Tom Aarts.
Tom vertelde ons dat hij Dré juist hier bij 
Tivoli had leren kennen, toen hij als scheids-
rechter en afgevaardigde van de KNVB hier 
moet zijn. Hij noemde Sir Rennenberg een 
groot man. Volgens Tom is Dré’s sterkste 
punt het feit dat heel veel mensen hem ken-
nen. “Natuurlijk kun je wel eens woorden 
of ruzie met hem hebben, maar Dré is niet 
haatdragend. 

Hij wil het uitpraten en daarna komen we er ook niet meer op terug.” 
Verder richtte hij nog de volgende woorden tot Dré: “Draag het lintje 
met veel genoegen en wees trots! Er zijn heel wat mensen die een 
speldje hebben gekregen voor minder.”

Theo den Ouden sprak Dré en de aanwezigen 
daarna toe: “Ik ben een trots man vanwege 
deze onderscheiding aan Dré. Een groot 
aantal jaren hebben wij samengewerkt in de 
Eindhovense politiek, al vanaf de jaren 90. De 
zorg voor ouderen stond daarbij altijd voorop. 
Dré houdt zich bezig op het sociale vlak, in de 
kerkgemeenschap en natuurlijk ook hier bij 
Tivoli. Hiervoor heb ik veel respect. In de poli-
tiek hebben we een goeie fractie, goede men-
sen en ook een goede oppositie. Dré heeft het 
speldje verdiend en zal een waardig drager 
hiervan zijn. Ik wens dat hij nog jaren kan doorgaan in goede gezond-
heid en wens hem veel sterkte daarmee.”
Ook dankte Theo onze club nog even voor het mogelijk maken van 
deze receptie.
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Namens onze eigen club was het daarna de beurt aan Jack Engelen. 
Jack vertelde ons dat hij normaliter het spreken bij dit soort gelegenhe-
den aan Dré overlaat.
“Ook SV Tivoli is bijzonder trots op jouw prestatie. Je bent nu 11 jaar 
voorzitter van onze club en bent daarmee de langstzittende voorzitter 
in de clubhistorie. De enige concurrentie op dat vlak komt van de jaren 
waarin we als voorzitter, geen voorzitter hadden. Profi ciat met deze on-
derscheiding en ook een klein profi ciat aan onze SV.”

Een toespraak vanaf bierviltjes, daarop trak-
teerde Eef vd Berg ons en met name Dré 
hierna. Hij begon met de woorden: “Ik praat 
weer!” En vervolgde met: “ Oh ja, Dré, je 
krijgt de groeten van Wil van de Little one, 
volgens Wil moet je nu eindelijk eens toe 
gaan geven dat je rookt.”
Eef had 40 jaar geleden niet gedacht dat 
ie ooit nog eens een verhaal voor een lint-
jesdrager zou houden. Zeer verdiend en 
een waardering vanuit de samenleving, zo 

omschreef Eef deze onderscheiding. Hij refereerde ook nog aan het 
Katsura incident. Dré houdt van bomen en kreeg ruzie met de buren 
over een boom en toen bleek al: Dré is een goei menneke maar ook 
een kwaai als ie het niet ziet zitten. Toch is Dré volgens Eef ook een 
vredestichter. Rob van Gijzel had het die ochtend heel mooi omschre-
ven volgens Eef. “Dré is bindend, hij komt op voor de zwaksten en is 
het sociale geweten van de gemeenteraad.”

Eef wist ons ook nog te vertellen dat Dré 30 jaar geleden in het Philips 
Stadion al een gewild object was voor meerdere partijen. Het Algemene 
Ouderen Verbond was destijds een bewuste keuze van Dré.
Hierna wilde Eef de wortels van Dré met ons delen, die wortels zijn vol-
gens hem:

- het Rerum Novarum van Paus Leo XIII, over kapitaal en arbeid
- het Quatro Gesimo Anno van Paus Pius XI over het nemen van 

verantwoordelijkheden
- de bergrede gehouden door Jezus Christus

“Die bergrede gaat over het delen van brood en wijn en delen is jouw 
sterkste punt.”
Daarna vervolgde Eef met het echte wortelcitaat:
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“Schop de mensen totdat zij een geweten krijgen.” Dit citaat is van 
Louis Paul Boon en diezelfde man is de schrijver van het boek over 
Pastoor Daens.

Pastoor Daens, daar zweert Dré bij volgens Eef. Die pastoor kwam op 
voor de armen en werkenden, was tegen kinderarbeid en is uiteindelijk 
uit zijn ambt gezet. De link met Dré is snel gelegd. Hij komt op voor de 
zwakken en is ook ooit uit het parochiehuis gezet omdat hij met stoelen 
ging gooien. Als laatste wapenfeit wilde Eef Dré een mooie tekening 
aanbieden namens hemzelf en een groepje aanwezigen. De tekening 
is een afbeelding van Dré als Pastoor Daens.

Na al deze loftuitingen was het laatste woord natuurlijk aan Dré zelf.
Hij sprak als volgt: “Ik ben heel blij om hier te mogen staan. Om half 9 
deze morgen zag ik opeens mijn familie in het gemeentehuis, terwijl ik 
dacht dat ik de jaarrekening ging controleren. Toen wist ik wel hoe de 
vork in de steel zat. Ik ben erg blij dat ik hier veel mensen zie die iets 
met mij en met mijn familie hebben.”
Natuurlijk wilde Dré ook de politieke situatie schetsen en onder de loep 
nemen.
Hij ging verder: “Nog niet zo lang geleden werden de mensen eronder 
gehouden en pastoor Daens kwam voor hen op. Nu is het nog steeds 
crisis, de voedselbank kan de aanvragen niet aan en voedt steeds 
meer hulpbehoevenden. Den Haag laat dit maar gebeuren, sterker nog, 
ze treffen de zwaksten met hun maatregelen. Mede daarom wil ik mij 
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inzetten voor de medemens en dat zal ik dan ook altijd blijven doen, 
zelfs al wordt ik ooit wakker met het idee: zou je er eens niet mee op-
houden, je bent al oud genoeg! Politiek moet in mijn ogen werken voor 
de mensen. Ik doe het voor de samenleving!”

Met deze woorden kwam een einde aan het gesproken gedeelte van 
deze avond. In een gezellige ambiance hebben de aanwezigen nog 
kunnen nagenieten met een hapje en een drankje erbij.

Namens onze vereniging sluit de redactie zich graag aan bij de vele 
felicitaties, die Dré die dag in ontvangst heeft mogen nemen voor zijn 
welverdiende lintje. Dre, van harte gefeliciteerd!
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VETERANEN

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

Tivoli vets – Eindhoven vets 7-1 14 april 2012
Na de afgelaste wedstrijd van vorige week stond vandaag alweer de 
voorlaatste competitiewedstrijd (de offi ciële laatste wedstrijd vervalt in 
verband met het weekend naar Duitsland) op het programma en dat 
tegen de nummer voorlaatst: Eindhoven AV. De heenwedstrijd werd na 
een stroef begin uiteindelijk eenvoudig met 1-8 gewonnen, maar vorig 
jaar in de thuiswedstrijd werd het een moeizame 1-1.

De leiding waarschuwde voor een zeer snelle speler in de Eindho-
vense gelederen en wie dat was, werd binnen een minuut duidelijk. Hij 
sprintte achter een korte pass aan, maar stuitte vervolgens op Stef. 
Het duurde zeven minuten voordat we door hadden dat de wedstrijd 
was begonnen, want toen hadden we pas voor het eerst balbezit op 
de Eindhovense helft. Dit was er vooral aan te wijten dat iedereen 
voortdurend elkaar in de weg liep door uit positie te lopen. Toen het 
openingsoffensief ten einde was, viel in de twaalfde minuut onze eerste 
kans te noteren. De keeper zat mis bij een goeie voorzet van Maikel, 
waarna Jaffa bij de tweede paal geen probleem had het net te vinden: 
1-0. Dubbel pech voor Eindhoven, want de keeper (die ruim twee meter 
was) moest er geblesseerd vanaf. De vervanger (een veldspeler) stond 
nog geen vijf minuten in het veld of hij moest al voor het eerst de bal uit 
het doel halen. Frans Veldpaus zette Jaffa vrij voor de keeper waarna 
een rustige schuiver volstond voor de 2-0. Ondanks dat het spel en met 
name het positiespel veel te wensen over liet, leidde dit niet tot grote 
kansen voor Eindhoven. De grootste kans was een minuut voor de rust 
wederom van de snelle spits, nu kon hij vanaf de middenlijn alleen op 
Stef af. Maar de spits nam geen beslissing om te omspelen of langs af 
te schuiven, dus het schot strandde tegen Stef.
De tweede helft was een kleine drie minuten oud toen onze derde goal 
viel. Mike wist een te korte pass te onderscheppen en schoot direct 
raak: 3-0. Dus we konden wel stellen dat we op rozen zaten. Het spel 
in de tweede helft was beter dan in de eerste helft, dit leidde tot meer 
gevaar van onze zijde. Zo ook in de 45e minuut. 
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Jaffa dribbelde het strafschopgebied in waarna de Eindhovense ver-
dediging ingreep, hoewel volgens mij zowel de bal als Jaffa geraakt 
werd, ging de bal toch op de stip. Stef nam plaats achter de bal en liet 
de keeper kansloos: 4-0. Als zelfs de keeper al gaat scoren… Hij was 
nog maar nauwelijks teruggekeerd bij zijn eigen doel of de bal ging aan 
deze kant wederom op de stip. Henk legde de spits op identieke wijze 
neer, ook de hierop volgende strafschop werd onberispelijk binnenge-
schoten: 4-1. Is er dan toch nog hoop voor Eindhoven? Deze vraag 
werd na een kwartier onbevestigend beantwoord. Jaffa verlengde de 
bal handig op Frans Veldpaus, die op zijn beurt Frans Verbeek in stel-
ling bracht om de trekker over te halen. Heel rustig werd de bal binnen-
kantje voet binnengeschoven: 5-1. Nauwelijks een minuut later besloot 
Frans Verbeek iets terug te doen als dank voor Frans Velpaus’s assist, 
nu waren de rollen dus omgedraaid en ook nu was het raak: 6-1. Een 
kleine tien minuten voor tijd ging voor de laatste keer deze middag de 
bal tegen de touwen. Mike sneed een corner prima aan waarna deze 
op het hoofd van Frans Verbeek belandde en daardoor achter de doel-
man verdween: 7-1. In de 31e minuut leken we op weg te zijn naar de-
zelfde cijfers als de heenwedstrijd, maar Mike, die de laatste weken wel 
vaker de moeite heeft om het doel te vinden, miste. Hierna volgde het 
eindsignaal van Fred.
Ondanks dat het spel zeker in de eerste helft niet goed was, hebben 
we vandaag wederom een team aan onze zegekar kunnen rijgen. Vol-
gende week vindt alweer onze laatste wedstrijd van het seizoen plaats, 
uit tegen Braakhuizen moet er wederom gewonnen worden om daarna 
met een gerust hart richting Duitsland af te kunnen reizen.

De webryder,
Marc van Hout

Braakhuizen A vets - Tivoli vets 0-11 21 april 2012
Ondanks dat de SV alweer de laatste wedstrijd van het seizoen speel-
de, wees vandaag niets erop dat de zomer in aantocht was. Onder een 
dreigende lucht en een harde wind moest de SV vandaag aantreden in 
Geldrop tegen Braakhuizen A. Vorig seizoen stal Mike hier de show en 
was middels vier goals en twee assists bij alle doelpunten betrokken in 
de met 1-6 gewonnen wedstrijd. Zou het vandaag weer lukken om het 
doelsaldo op te vijzelen?
Wat meteen opviel, was dat Hennie vandaag tegenover zijn broer 
stond, ze hadden in ieder geval dezelfde kapper. Al in de vijfde minuut 
wist Mike het net te vinden. 
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Nadat hij in de tweede minuut nog de lat had getroffen, krulde hij nu de 
bal wel tegen de touwen nadat hij een voorzet van Frans Veldpaus had 
ontvangen: 0-1. In de dertiende minuut leek Mike zijn tweede te maken, 
maar hij wist de bal op vijf meter van het doel nog over te schieten. Dit 
was moeilijker dan de kans te verzilveren. Braakhuizen had weinig te 
vertellen en de kansen stapelden zich op: in de 21e minuut kreeg ook 
Jaffa een honderd procent kans na een één-tweetje met Mike, maar het 
schot eindigde naast het doel. Is de boodschap, werken aan het doel-
saldo, wel begrepen? In ieder geval wel door Frans Veldpaus: na een 
counter via Bas ontving hij op 35 meter van de goal de bal en begon 
aan een indrukwekkende solo. Na een aantal spelers voorbij gespeeld 
te hebben, werd ook de keeper van dichtbij kansloos gelaten: 0-2 na 24 
minuten. Vanaf nu ging het hard. In de 27e minuut werd een schitteren-
de steekpass goed begrepen door Ferry. Hij was net voor de keeper bij 
de bal en die werd simpel omspeeld, het doel was dus leeg: 0-3. Nog 
geen twee minuten later werd Mike gehaakt op de rand zestien. 

De keeper stelde zijn muur slecht op, zeker als je weet dat Frans 
plaats nam achter de bal. Hij schoot keihard à la Ronaldo via de kee-
per raak: 0-4. De enige grote kans van Braakhuizen deed zich na een 
half uur voor. Een kopbal uit een corner werd door Hennie gestopt op 
de lijn. Ook de rebound wist Hennie te blokken, ditmaal met zijn hand 
maar dit werd niet waargenomen door het arbitrale trio. Nog voor rust 
viel de 0-5. Na een counter via Mike en Arno was Frans wederom het 
eindstation, hij kapte nog een man uit en tekende voor een glaszuivere 
hattrick. Jaffa maakte voor het rustsignaal nog de 0-6, maar deze goal 
werd (terecht?) afgekeurd. Werken aan het doelsaldo slaagde goed tot 
dusverre. De tweede helft was nauwelijks onderweg of Jaffa maakte 
nu, op aangeven van Mike voor een leeg doel, wel een reglementaire 
goal: 0-6. In de zevende minuut deed zich nog een bijzonder feit voor. 
Na wederom een assist van Mike maakte Diego zijn eerste veteranen-
doelpunt en voegde zich zodoende in een illuster rijtje: 0-7. Ook bijzon-
der was dat dit alweer de zestiende doelpuntenmaker van het seizoen 
was. “Als je dan toch gescoord hebt, waarom teken je dan niet meteen 
voor je tweede?” moet Diego gedacht hebben. Want in de tiende mi-
nuut liep hij op de rand zestien drie man voorbij en schoot laag in de 
korte hoek: 0-8. Alsof dat nog niet genoeg was, maakte Mike in de 48e 
minuut de 0-9. Hij krulde vanaf achttien meter de bal prachtig in de krui-
sing. Nog voordat je jezelf kon afvragen of de SV voor het eerst sinds 
zijn veteranenbestaan de dubbele cijfers zou halen, was dit al een feit. 
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Frans Veldpaus haalde na zeventien minuten nogmaals de trekker over 
en wederom kon de keeper de bal uit het net halen: 0-10! Konden we 
de tweede helft dan helemaal niet meer missen? Jawel, want Mike kon 
vanaf de aftrap alleen op het vijandige doel af maar faalde oog in oog 
met de sluitpost. In de 21e minuut faalde Jaffa echter niet, hij ontving 
de bal van Mike uit een counter en omspeelde de doelman: 0-11. Een 
minuut later vond de scheids het welletjes en hield er ‘vanwege het 
weer’ mee op, of zou het zijn om een nog grotere uitslag te voorko-
men?
Dat we vandaag het seizoen winnend hebben afgesloten, was gezien 
de aanwezigheid van Jack die dit seizoen nog ongeslagen is, dus geen 
verrassing. Wel hebben we zoals opgedragen fl ink aan het doelsaldo 
gewerkt en kunnen we, met de koppositie in het achterhoofd, met een 
goed gevoel richting Duitsland. Maar of deze nog in stand is bij terug-
komst is afwachten. Dan leg ik nu voor de laatste keer na een offi ciële 
wedstrijd dit seizoen de pen neer.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE (T)RONNIES

Ronny Kox is weer terug van weggeweest en heeft ons weer wat inter-
netgein gestuurd. In deze rubriek vindt u voor deze maand onze selec-
tie daarvan.

Welk deel van het lichaam gaat het eerste naar de hemel?
Als juffrouw maak je wel wat mee tegenwoordig.
In de eerste klas, les godsdienst vroeg de juf: “Welk deel van het li-
chaam gaat het eerste naar de hemel?” Mieke stak haar handje op en 
zei: “Ik denk onze handen”.
“Waarom denk je dat het de handen zijn Mieke?” Mieke antwoordde: 
“Omdat, wanneer je bidt, je de handen voor je vouwt in gebed, daarom 
moet God je handen eerst nemen.”
“Wat een mooi antwoord,” zei de juf.
Jantje stak zijn hand op en zei: “Juf ik denk dat het de voeten zijn”. De 
juf trok een bedenkelijk gezicht en zei: “Jantje waarom denk jij dat het 
de voeten zijn?”. Jantje sprak: “Juf, ik passeerde gisteren de slaapka-
mer van mijn ouders, moeder had haar benen in de lucht, de voeten 
naar  de hemel en ze riep: “God oh God, ik kom”. En als mijn papa er 
niet op had gelegen, dan denk ik dat we haar kwijt waren geweest.”
De juf moest de klas verlaten om op de gang bij te komen....
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Strelen
Een koppel dat al 20 jaar getrouwd was, lag op een avond samen in 
bed, toen de vrouw plots voelde dat haar man haar begon te betasten 
zoals hij al heel lang niet meer gedaan had. Het kriebelde eerst een 
beetje als zijn vingers begonnen in haar nek, en dan langzaam naar 
beneden schoven langs haar rug. Dan streelde hij haar schouders en 
nek, zijn hand schoof langzaam over haar borsten. Daarna schoof zijn 
hand naar haar linker arm, streelde opnieuw langs de zijkant van haar 
borst, schoof zo langzaam langs haar zijde naar beneden over haar 
achterste, langs haar been tot aan haar enkel. Daarna schoof zijn hand 
langs haar linkerbeen langzaam naar boven, stopte als hij bovenaan 
was en begon opnieuw onderaan haar rechterbeen op dezelfde wijze. 
Toen, halverwege haar rechterbeen, stopte hij plots, rolde op zijn zij 
terug en begon naar de tv te kijken. Zijn vrouw was intussen natuurlijk 
lichtjes opgewonden geraakt door al zijn gestreel en vroeg met zachte, 
liefhebbende stem:
“Schat, dat was fi jn. Waarom ben je gestopt?” 
Hij antwoordde: “Ik heb de afstandsbediening gevonden...”

★ ★ ★
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DE VETS OP REIS

In het weekend van 28 en 29 april bezocht een afvaardiging van onze 
veteranen een wedstrijd uit de Duitse Bundesliga en koppelde daar 
meteen een uitstapje aan. Onderstaand vindt u een verslag daarvan 
van onze correspondent en webryder Marc van Hout.

De Veteranen bij onze Oosterburen
Na het zeer geslaagde bezoek aan Düsseldorf vorig jaar, zijn de vete-
ranen ook dit jaar een weekend afgereisd naar Duitsland. De stad die 
dit weekend onveilig gemaakt zou worden, lag wederom in het Ruhr-
gebied: Leverkusen. Vergeleken met vorig jaar ontbraken de inmiddels 
vertrokken Patrick en Sigi, net als Thuur en Basje. Zij werden vervan-
gen door Berry en Ronnie. Zo verzamelden zich achttien veteranen 
zaterdagmorgen op de Heihoef.
Hier werd de toon al meteen gezet. Ferry kreeg, omdat hij vorig jaar 
nog een pyjama mee had genomen, een Borat-onderbroek (bekend 
uit de fi lm) van Frans Veldpaus. En hij was hier zo te zien erg blij mee. 
Toen de bestelling van 18 currywurst achterop Ferry’s busje was ge-
schreven, zetten de vier auto’s zich in beweging richting Leverkusen. 
De veteranen strandden echter om 11.30 uur op 25km van de eind-
bestemming voor een bakkie koffi e of wat fris. Ondertussen wist Fred 
ook nog een broodje te ontvreemden uit het restaurant. Ferry, die nog 
plechtig beloofd had geen vette hap te nemen voor 12.00 uur, zat ech-
ter wel al aan een currywurst van zeker een halve meter. Hiermee deed 
hij zijn naam van Kliko Kleinkiskamp, die hij vorig jaar had opgedaan, 
natuurlijk wel eer aan. 
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Toen iedereen uiteindelijk zijn drankje (of broodje) op had, werd er 
koers gezet richting het hotel dat uiteindelijk om 12.30 uur bereikt werd. 
Hennie en Fred hadden al ver van te voren geregeld dat zij bij elkaar 
konden liggen, zodat er ‘s nachts de zender van lichte zeden bekeken 
kon worden en dat zij ‘s ochtends samen in bad konden. 
De koffers stonden nauwelijks op de kamer of Ferry probeerde zijn 

Borat-broek meteen uit, oordelen jullie 
aan de hand van de bijgevoegde foto zelf 
of het een geslaagde poging was. Stef 
wilde van de receptioniste weten hoe ver 
het stadion was, toen hij dankzij zijn goeie 
Duits (“Ist das weit?”) uiteindelijk wist dat 
we met de bus moesten, werd besloten 
eerst een kroeg op te zoeken. Hier werd 
het weekend om 13.15 uur offi cieel inge-
wijd met het eerste glas bier. Onder het 
genot van de eerste biertjes kwam al snel 
de zondag ter sprake. Op “D-day” in de 
eredivisie wilde Hennie op de terugweg 
wel graag naar Ridderkerk om de wed-
strijd van PSV te kunnen zien, helaas 

speelde PSV in Kerkrade tegen Roda JC, dus wat Hennie in Ridder-
kerk moest, was mij niet helemaal duidelijk. Toen er voor de derde keer 
besteld werd, moest er een bier minder besteld worden. Dit maakte 
Stef, overigens weer in perfect Duits (“Ein bier weiniger.”), duidelijk aan 
de ober. Daarna werd er toch koers gezet naar de wedstrijd, wat na-
tuurlijk een smoesje was om het weekend een doel te geven.

De mensen in de rij bij een eettent in het stadion waren in tegenstelling 
tot het personeel niet blij met onze komst, want achttien man van eten 
en drinken te voorzien, vergt natuurlijk wel wat tijd. Toen dat eenmaal 
binnen gewerkt (of door Ronnie op zijn jas gesmeerd) was, konden 
we onze plaatsen bij de cornervlag op gaan zoeken. Wederom waren 
de veteranen getuige van een slaapverwekkend duel. Het ontbrak er 
slechts aan dat het 0-0 bleef, want Leverkusen wist een kwartier voor 
tijd de eindstand van 1-0 te bepalen. Na de wedstrijd (wederom in een 
kroeg...) kwam de veteranen dankzij een telefoontje van Hennie ver-
velend nieuws ten gehore: concurrent RKVVO wist in Nederland hun 
laatste wedstrijd te winnen, waardoor het kampioenschap waarschijnlijk 
aan onze neus voorbij is gegaan. Desondanks lieten de veteranen zich 
niet van de wijs brengen, want het eten wachtte op ons. 
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Drie bussen en twee kilometer lopen later arriveerden we net op tijd in 
het restaurant, wat overigens keurig geregeld was. Maar of zij achteraf 
zo blij waren met onze komst was maar de vraag. Fred die uiteraard 
een kindermenu bestelde, gedroeg zich er ook naar, want de maiskor-
rels vlogen over tafel. Maar wat het meest opviel, was dat Ferry als 
enige zijn bord niet leeg had, dus is de naam Kliko Kleinkiskamp nog 
wel terecht? Nadat de buiken weer gevuld waren, werd er genoten van 
de wandeling naar het een na laatste onderdak van vandaag: dezelfde 
kroeg als waar we begonnen. Rond een uur of tien werd die kroeg be-
reikt en zochten de veteranen in de vrij ongezellige kroeg hun plaats, 
maar waar de veteranen zijn, is het altijd feest, dus ook hier gebeurde 
dat. Om half elf haakte aanvoerder Frank G., die nog steeds niet hele-
maal fi t is, als eerste af. Een tijdje later vond Fred het ook tijd om zijn 
kamer op te zoeken, helaas kreeg hij van Hennie niet de kamersleutel, 
dus probeerde hij de deur te openen met een autosleutel. Toen dat mis-
lukte, besloot Fred terug te keren naar de kroeg. Hier steeg het alcohol-
gehalte bij de meeste veteranen, maar het niveau van de gesprekken 
daalde. 

Toen iets na middernacht veel veteranen (inclusief Fred) de kroeg ver-
lieten, greep Berry dit moment aan om het voetbal nog eens uit te leg-
gen. Met Gijs, Jeffrey, Wim, Frank V., Henk en Marc als aandachtige 
luisteraars begon zijn masterclass. Een van de belangrijkste nieuwe 
regels uit Berry’s verhaal, was dat het bij voetbal de bedoeling is de 
bal naar iemand in het zelfde shirt te spelen. Om dit te verduidelijken, 
werden op de hangtafel verschillende looplijnen uitgetekend door Berry. 
Toen de meeste luisteraars het spoor bijster waren, werd de avond 
afgesloten met (jawel...) een laatste ronde. Iets over half twee zochten 
dus ook de laatste veteranen hun bed op.
De volgende ochtend waren er zeventien veteranen vrij vroeg bij het 
ontbijt, zoals gebruikelijk liet de Benjamin van de groep dit aan zich 
voorbij gaan. Wat ik van horen zeggen heb, is dat er bij het hotel op 
een terras nog even nagetafeld werd, waarna ook de webryder zijn bed 
uit moest, want de karavaan zette weer koers naar Eindhoven. Om dit 
te kunnen bereiken, moest Ferry nog wel eerst tanken. Bij het eerste 
tankstation stond Frank V. bij de pomp, daarnaast stond Frank G. op de 
stoep geparkeerd en Ferry stond midden op een autoweg. Wie moest 
er ook alweer tanken...? Juist Ferry, maar hij wilde vanwege de diesel-
prijs in Nederland tanken, dus na een klein oponthoud werd er daad-
werkelijk vertrokken. 
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Nadat de veteranen, met uitzondering van de passagiers bij Ferry, nog 
een tussenstop hadden gemaakt, werd de Heihoef uiteindelijk bereikt. 
Ook Hennie, die eigenlijk in Ridderkerk moest zijn, was hier aanwezig. 
De meeste veteranen hebben hier het weekend uiteindelijk echt afge-
sloten.

Het was wederom een geslaagd weekend, met de nodige natjes, 
droogjes en fl auwe grappen. Het hotel was weer van alle gemakken 
voorzien en was net als de plaats in het stadion weer uitstekend gere-
geld, al zeg ik het zelf. Wel is er al besloten dat de veteranen volgend 
jaar waarschijnlijk een ander land aan zullen doen als er wederom een 
weekend georganiseerd zal worden. Nu rest er voor het elftal aanko-
mend weekend (5 mei) nog een barbecue, waarna het seizoen met het 
zes tegen zes toernooi bij de SV offi cieel weer ten einde is.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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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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(voorlopige) EINDSTANDEN SENIOREN

5e Klasse H
LSV 20 44 68- 26
Eindhoven AV 20 42 66- 33
De Bocht’80 20 34 50- 24
Nederwetten 20 33 70- 35
Pusphaira 20 33 66- 34
DVS 20 33 52- 31
DBS 20 32 43- 27
LEW 20 27 47- 34
Sterksel 20 17 29- 71
ETS 20 6 25- 109
Tivoli 20 4 20- 112

Reserve 4e klasse 420
SBC 4 22 54 100- 44
WODAN 4 22 47 83- 45
Nuenen 4 22 37 88- 66
Brabantia 4 22 37 64- 55
DBS 3 22 30 60- 61
LEW 3 22 30 62- 69
Unitas‘59 4 22 27 52- 57
RPC 3 22 26 55- 55
Wilhelmina Boys 4 22 26 47- 69
Tivoli 3 22 24 48- 84
Boxtel 4 22 22 44- 70
Nieuw Woensel 3 22 15 36- 64

Reserve 5e klasse 522
Wilhelmina Boys 6 20 58 72- 17
Tongelre 3 20 43 90- 47
EMK 3 20 41 87- 47
Nieuw Woensel 4 19 32 75- 63
Gestel 4 20 28 63- 58
WODAN 6 20 25 58- 63
Tivoli 4 20 23 61- 71
SBC 5 20 19 48- 87
Boxtel 7 19 16 46- 62
Best Vooruit 8 20 12 40- 85
Eindhoven AV 3 20 10 46- 86
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Reserve 5e klasse 523
Acht 5 20 51 84- 28
Best Vooruit 9 20 38 56- 39
Geldrop 6 19 35 68- 62
EMK 4 20 34 72- 53
Nieuw Woensel 5 20 33 66- 46
SBC 6 19 31 47- 34
Gestel 5 20 25 54- 67
Eindhoven AV 4 20 24 41- 49
Boxtel 8 20 22 39- 64
WODAN 7 20 14 42- 70
Tivoli 5 20 4 44- 101

Reserve 6e klasse 641
RKGSV 4 22 54 141- 43
Nieuw Woensel 8 21 51 127- 39
Tongelre 5 21 50 94- 35
Nuenen 8 22 45 88- 46
WODAN 13 20 43 112- 54
Pusphaira 5 21 38 96- 74
Gestel 9 22 25 67- 70
SBC 11 22 23 74- 76
Woenselse Boys 5 22 19 58- 100
EMK 5 22 15 54- 116
Tivoli 6 21 14 59- 92
Best Vooruit 12 22 0 11- 236

Veteranen
RKVVO 16 43 81- 29
Tivoli 18 40 89- 32
Wodan 17 39 64- 31
Gestel 17 32 56- 49
Woenselse Boys A 12 31 53- 26
LEW 14 23 42- 33
Woenselse Boys B 16 19 48- 65
Beerse Boys 20 18 56- 76
RPC 16 16 31- 38
Braakhuizen A 19 13 38- 82
Dommelen 19 11 32- 77
Eindhoven 20 11 42- 94

★ ★ ★
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TIVOLI 3

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

RPC 3 - Tivoli 3 1-3 15 april 2012
Vandaag hebben we zeer verdiend gewonnen in een faire maar af en 
toe spijkerharde wedstrijd. Gelukkig wist de uitstekende scheids alles in 
goede banen te leiden ondanks forse overtredingen.
 Onze masterchief moest voor deze wedstrijd fl ink improviseren v.w.b. 
de opstelling. Vooraf zei hij namelijk dat er 10 verdedigers en 1 aanval-
ler waren. Wederom dus maar 11 spelers, ook al was Fred zelf eventu-
eel bereid om als invaller te fungeren.
De afhakers van de vorige wedstrijd kwamen gelukkig allebei wel opda-
gen deze keer en speelden ook nog een puike wedstrijd, net zoals wij 
allemaal deden. Bij rust was het 1-2, Robke maakte een schitterende 
dieptepass van Robert goed af en Jaffa tikte de 0-2 binnen na een zeer 
mooie aanval waarbij Vinnie een steekbal nog voor de achterlijn mid-
dels een sliding knap teruglegde op hem. De tegentreffer was een ge-
lukje voor onze buren, Robert gleed namelijk weg waardoor hij niet op 
tijd in kon grijpen.
Na rust stonden wij veel onder druk maar RPC wist erg weinig kansen 
te creëren. Een minuutje of 10 voor het einde maakte wederom Jaffa 
een einde aan de illusies van onze opponent. Robert gaf een werkelijk 
fenomenale pass over 60 meter die door Jaffa tot doelpunt werd gepro-
moveerd.
Al met al een knappe en belangrijke overwinning in dit voor ons zo 
vreemd lopende seizoen.

Tivoli 3 eindigt in mineur
De laatste regel van het vorige verslag bleek niets teveel gezegd. De 
twee laatste wedstrijden kregen we fl ink klop van Wilhelmina Boys (uit 
4-1) en Nieuw Woensel (thuis 0-3). Over die wedstrijden wil ik verder 
niets zeggen. Een korte blik vooruit lijkt me meer gepast.

Tivoli 3 zoekt en vindt versterking
Al lopende dit zware seizoen bleek dat we mankracht tekort komen. 
Blessures, ouderdom en andere verplichtingen spelen ons als team 
parten. Meerdere wedstrijden kregen we geen volledig elftal op de 
been en dat belemmert onze prestaties en het plezier in het voetbal.
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Gelukkig is er versterking in aantocht. Vinnie heeft zijn neef overge-
haald om bij ons te komen ballen en een zekere Iven (via Yuri en Jorn) 
komt er ook bij. Verder lijkt het erop dat Gerbert weer terugkomt van 
zijn jaartje werken in Zuid-Korea en zijn de langdurig geblesseerde 
Stubbs en Hans Sanders volop aan het revalideren.

Seizoen 2012-2013 moet dus een beter voetbaljaar worden voor ons 
3e. Maar eerst gaan we medio juni een weekendje genieten in ???

★ ★ ★



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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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

De bijzondere huldiging van Dré is al uitgebreid uitgemeten in dit blad. 
Omdat zoiets bij mij altijd de inspiratie prikkelt, wil ik er toch nog iets 
mee doen. See for yourself, zou ik zo zeggen.

Lintje

Onderscheiden
Te benijden

Zeer verdiend
Niet uitgekiend

Behaag de Koningin
Breng niets er tegenin

Verdiend lintje
Zonder eindsprintje

Jaren van inzet
Op zoveel vlakken
Met virus besmet

Opkomen voor de zwakken

Pasje 9-5-2012

★ ★ ★
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JEUGDTOERNOOIEN

Onderstaand een overzicht van de jeugdtoernooien.

Zaterdag 2 juni 2012
SV Tivoli thuistoernooi

Zaterdag 16 juni 2012
Kiddies toernooi bij Eindhoven

Zondag 12 augustus 2012
E- en F-toernooi bij vv Gestel

★ ★ ★
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EINDSTANDEN JEUGD VOORJAARSREEKS 2012

E1: 4e klasse poule 551
ETS E1 10 30 52- 16
DOSL E3 10 22 48- 18
Tivoli E1 10 13 43- 45
Best Vooruit E5 10 10 23- 36
Nuenen E6 10 10 28- 46
Acht E3G 10 3 20- 53

F1: 3e klasse poule 343
WODAN F4 10 30 66- 14
Nuenen F3 10 21 38- 24
Tivoli F1 10 18 56- 61
SBC F3 10 9 36- 44
Unitas‘59 F4 10 9 34- 43
Rood Wit V F2 10 3 14- 58

F2: 4e klasse poule 579
Brabantia F5 10 30 108- 13
Tivoli F2 10 24 75- 26
Gestel F3 10 16 32- 35
Best Vooruit F9 10 12 29- 48
UNA F7 10 4 12- 61
Unitas’59 F13 10 3 7- 80

★ ★ ★
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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 
zijn het er maar liefst 2, de tweelingbroertjes Mennan en Mervan Arici 
van de F2. Op zondag 29 april waren zij de gelukkigen bij de wedstrijd 
Tivoli – Pusphaira en zij mochten mee op de foto, kregen een leren bal 
geschonken en werden bovendien na de wedstrijd op eten en drinken 
getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
de bijbehorende foto’s aan.

MENNAN ARICI 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 
29-4-2012
SV TIVOLI 1 - Pusphaira 1

Wat is je naam?
Mennan
Wat is je geboortedatum en –plaats?
27-01-2004, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 4, Talisman
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Kampioen
Wat wil je later worden als profvoetballer niet lukt?
Weet ik niet
In welk elftal speel je?
F2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli?
2 jaar
Hoe vind je het bij SV TIVOLI?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Keepen
Heb je ook zwakke punten, zo ja welke?
Luisteren



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



* e
xc

l €
3,5

0 t
ou

ris
t t

ax

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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Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Best
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Penalty
Wie vind je de beste speler bij TIVOLI of van je favoriete club?
Tyton
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby´s naast voetballen?
Nee
We nemen aan dat je ook wel iets doet met een computer. Zo ja, 
wat doe je het liefst op de computer?
Spelletjes.nl
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet lekker; spruiten vies
Naar welke TV-programma’s kijk je het liefst?
Nickelodeon
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
Hoe vond je het eerste voetballen en wat kan er beter?
Leuk
Zou je iets willen verbeteren of mis je iets bij Tivoli?
Nieuwe ballen
Wil je nog iets zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

MERVAN ARICI 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 
29-4-2012
SV TIVOLI 1 - Pusphaira 1

Wat is je naam?
Mervan
Wat is je geboortedatum en –plaats?
27-01-2004, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 3, Talisman
Wat hoopje te bereiken op voetbalgebied?
Bij PSV voetballen
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Wat wil je later worden als profvoetballer niet lukt?
Timmerman
In welk elftal speel je?
F2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli?
2 jaar
Hoe vind je het bij SV TIVOLI?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Snel en linksbenig
Heb je ook zwakke punten, zo ja welke?
Passen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen Best Vooruit
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Panna goal gescoord
Wie vind je de beste speler bij TIVOLI of van je favoriete club?
Ikzelf en iedereen van PSV
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby´s naast voetballen?
Spelen
We nemen aan dat je ook wel iets doet met een computer. Zo ja, 
wat doe je het liefst op de computer?
Voetbal- en andere spelletjes
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet lekker; boontjes bah
Naar welke TV-programma’s kijk je het liefst?
Disney XD
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
Hoe vond je het eerste voetballen en wat kan er beter?
Leuk
Zou je iets willen verbeteren of mis je iets bij Tivoli?
Nieuwe ballen
Wil je nog iets zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

★ ★ ★
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MULTICUTUREEL OPENLUCHT FESTIVAL 

Onderstaande mail vonden wij in onze inbox. Wij vinden het de moeite 
waard om de inhoud daarvan met u te delen.

Beste contactpersoon,
 
Vanuit de Turkse stichting Po-Der wordt er op 27-05-2012 tussen 12.00 
en 17.00 uur bij de Karpedonkse Plas een Multicultureel Openlucht fes-
tival georganiseerd. De verwachting is dat hier rond de 8000 bezoekers 
(waarvan 1/3 kinderen en jongeren) op af komen. Veel van de bezoe-
kers komen uit de regio Eindhoven. Er is doorgaans veel media aan-
dacht voor dit Festival door o.a. Omroep Brabant, div. kranten en zelfs 
in Turkije wordt het op 3 zenders uitgezonden.
Vanuit de stichting is er de vraag om naast cultuur, muziek, gastrono-
mie ook sport een voorname rol te laten vervullen tijdens dit festival.
De kans natuurlijk voor Eindhovense verenigingen om de club en sport 
ook op multicultureel gebied te profi leren.
Verenigingen die interesse hebben om op deze dag zichzelf in de spot-
lights te zetten middels b.v. een workshop, clinic, demo, etc. (evt. met 
ondersteuning vanuit Sportformule) willen we hierbij vragen om zich op 
te geven via een email naar m.de.weijer@eindhoven.nl 
Mark zal dan contact met u opnemen om de dag met u af te stemmen.
 
Met sportieve groet,

Mark de Weijer
Combinatiefunctionaris Gebiedsgericht 12+ Gestel (Ma,Vr)
Combinatiefunctionaris Sportspecifi ek Zwem- & Schaatssport (Di,Do)
Tel:          040-2388895
Mob. nr: 06- 11903363
E-mail:       m.de.weijer@eindhoven.nl
Website:   www.sportformule.nl
www.sportformule.hyves.nl
http://twitter.com/SportformuleEhv
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Postbusadres
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Sportformule Eindhoven is een initiatief van de gemeente Eindhoven.
★ ★ ★
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- wij Tivolianen trots kunnen zijn
- we namelijk een geridderde in ons mid 
 den weten
- voorzitter Dré namelijk een Koninklijke  
 onderscheiding heeft ontvangen
- hij op 27 april jongstleden onder valse  
 voorwendselen naar het gemeentehuis  
 werd gelokt
- hij daar erachter kwam dat zijn familie 

hem al op stond te wachten
- burgemeester Van Gijzel hem in naam van de Koningin mocht 

benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
- wij de trotse Dré natuurlijk hartelijk feliciteren met deze zeer ver-

diende benoeming
- de feestelijkheden omtrent deze benoeming dezelfde avond nog 

in onze kantine gevierd werden
- de familie van Dré namelijk een receptie voor genodigden hield
- ook de redactie daarbij van de partij was
- u het verslag van deze avond vast al gelezen heeft in dit club-

blad
- het seizoen ten einde is
- er enkel nog wat toernooien op de rol staan
- het weekend van 2 en 3 juni daar vol mee zit
- er eerst op 2 juni een jeugdtoernooi wordt gehouden
- dit toernooi een vervolg is op het succesvolle jeugdtoernooi van 

vorig jaar
- de dag erna het ‘oude bekende’ mixtoernooi gespeeld wordt
- dit toernooi na jaren afwezigheid weer eens van stal wordt ge-

haald
- het toernooi gespeeld wordt om de Frans Minck Bokaal
- echte Tivolianen weten dat hiermee op Frans Mink wordt ge-

doeld
- Frans zelf als echte Tivoliaan dit ook wel zal begrijpen
- zo’n soort vernoeming eervol en terecht is
- na deze toernooien het seizoen erop zit
- de jaarvergadering namelijk niet meer in dit seizoen zal plaats-

vinden
- de algemene ledenvergadering namelijk op 13 september 2012 

zal plaatsvinden
★ ★ ★
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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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