
CLUBBLADCLUBBLAD
s.v. Tivoli

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



Hastelweg 129, 5652 CJ Eindhoven
Telefoon: 040 - 2122153, Fax: 040 - 2124765

Emailadres: info@ark-advies.nl
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REDACTIONEEL

En we zijn los…
De eerste wedstrij-
den zijn gespeeld 
en de bekercompe-
tities zijn eigenlijk 
al weer afgesloten. 
Maar de echte 
competitiestart 
vindt eigenlijk pas 
plaats nadat wij 

voor u dit clubblad hebben samenge-
steld. De jaarlijkse ledenvergadering, 
waarover wij u in een volgende uit-
gave zullen berichten, is namelijk ge-
houden op donderdag 13 september 
2012. Wij gaan ervan uit dat wij velen 
van u, onze trouwe digitale lezers, 
daar hebben mogen ontmoeten. Zo-
als zo vaak is ook nu onze toekomst 
onzeker en moeilijk te bepalen. Kre-
ten als: “de schouders eronder” en “ 
samen zijn we sterk”, blijven bepalend 
binnen onze vereniging en op de le-
denvergaderingen. De toekomst is op 
korte termijn redelijk stabiel te noe-
men maar de lange termijn is minder 
zeker. Het is aan ons, de leden, om 
die toekomst in te vullen en daarmee 
ons bestaansrecht als club te hand-
haven en zelfs versterken.
Voor nu wensen wij u, onze lezers en 
alle leden, een mooi een voorspoedig 
seizoen met veel vertrouwen in onze 
toekomst. Uiteraard ook veel leesple-
zier!

★ ★ ★
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IN MEMORIAM – LAUW VAN DEN BRAND

Onlangs ontvingen we het droevige bericht van het plotselinge 
overlijden van ons zeer gewaardeerd erelid

Lauw van den Brand

Op 1 september 2012 is hij op 87-jarige leeftijd gestorven.

Lauw was per 1 augustus jl. 60 jaar lid van onze vereniging 
en heeft zijn huldiging tijdens de komende nieuwjaarsreceptie 

helaas dus niet gehaald. 
Zijn eerste vrouw Lies en zijn kinderen waren ook erg 

betrokken bij onze club. Lies hielp Lauw bij de pupillenafdeling 
en zoon Wim wist het in zijn lange voetbalcarrière bij onze 

club te schoppen tot speler van ons vaandelteam.

Eind jaren 50 van de vorige eeuw raakte hij betrokken bij de 
pupillenafdeling en in 1961 werd hij samen met zijn vrouw 
en Jan Senders de kartrekker van onze pupillenafdeling. 

Lies (zijn toenmalige vrouw) stond daarna al gauw bekend 
als de “pupillenmoeder” en ook Lauw werd later liefkozend 

de “pupillenvader” genoemd. Tot en met 1978 hebben Lauw en 
Lies de pupillenafdeling geleid en onder hun bewind werden 
er vele kampioenschappen behaald en tevens was er een 
fl inke toename van het aantal pupillenteams te bemerken. 
Voor deze jarenlange inzet werden Lauw en Lies beiden bij 

hun afscheid benoemd tot erelid.
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Volgens zoon Wim was Tivoli het leven van zijn ouders en is 
de hierboven genoemde benoeming tot erelid voor beiden 
zeer terecht geweest. Zowel Lauw als Lies was apetrots op 

hun jongens, zeker als bleek dat de door hen gebezigde 
normen en waarden ook weer werden toegepast door hun 

pupillen. Die trots bleek ook uit het vele malen luidkeels 
zingen van ons clublied, want “Tivolianen dat zijn wij allen en 
daarom zijn wij zo trots”. “Voetbal is een teamsport”, was hun 
motto en dus kon je als spelertje niet zo maar wegblijven. Je 
benadeelde immers je eigen team. Zo gebeurde het, dat er 
menig voetballertje bij de familie vd Brand is blijven slapen, 

als de ouders eens een weekendje weggingen.

De pupillen-/ouderavonden in het Wirogebouw, de 
Tivolitoernooien in Sittard en later Lindenheuvel en de 

pupillenreisjes aan het einde van een seizoen, zijn dierbare 
herinneringen voor de inmiddels van middelbare leeftijd 

voorziene mannen uit die pupillentijd. Om dit alles te kunnen 
bekostigen, gingen Lauw en Lies de boer op en vroegen de 

lokale winkeliers om prijsjes voor de verlotingen en werden er 
ook brieven geschreven aan bedrijven als Brabantia, Tweka, 

Tiger Plastics en noem zo maar op.
Een andere methode om de pupillen van de club te 

verrassen, vond plaats tijdens de huisbezoekjes vlak voor 5 
december. Als een van de eerste Goedheiligmannen van onze 

vereniging ging Lauw, met verhalen in het grote boek 
en strooigoed in de handen van de geschminkte leiders, de 

kinderen thuis verblijden en met de paar guldens, die daarmee 
opgehaald werden, kon de clubkas weer gespekt worden.

Kortom, Lauw is een van de karakteristieke personen uit 
de Tivoli-geschiedenis en zo mogen wij hem ons blijvend 

herinneren. Dat hij moge rusten in vrede!

Wij wensen zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen alle 
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Accomodatie
Alles is weer bijna op orde wat 
betreft velden, kleedkamers en 
kantine.
Er is hard gewerkt door verschil-
lende leden van Tivoli. Ik ga ze 
niet noemen, want het zijn altijd 
dezelfde mensen, die zich in de 
vakantietijd voor Tivoli inzetten.
Internet is geinstalleerd om het 

DWF te kunnen invullen. Er is ook een andere provider aangetrokken 
voor onze website.

Het vangnet langs het cricketveld is inmiddels gedeeltelijk aangepast.

Van de EKV-kleedkamers zullen we geen gebruik meer maken.

Sponsors
Voor het aanschaffen van nieuwe tenues voor onze jeugd zoeken we 
enkele sponsors, zodat we één kledinglijn kunnen gaan hanteren bin-
nen Tivoli voor zowel jeugd als senioren.

Contributie
Leden die nog niet alle contributie van vorig seizoen hebben betaald, 
worden uitgesloten van voetballen. De contributie voor dit seizoen 
moet voor 1 oktober voor de helft zijn voldaan, anders zal men ook niet 
voetballen. Het is de bedoeling de harde lijn in deze te handhaven.
Een persoonlijke regeling met de penningmeester is ten alle tijden mo-
gelijk, maar u moet dat wel zelf aangeven. Voor de jeugdspelers is er 
een regeling mogelijk via Stichting Leergeld.

Grote clubactie
Er liggen weer loten klaar in onze kantine. U kunt zich inschrijven voor 
een aantal loten, om Tivoli geldelijk te ondersteunen en zelf kans te 
maken op een prijs. Bedankt alvast!
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Club van 25
De club van 25 is inmiddels weer opgestart. Het doel van de besteding 
van deze gelden is een nieuwe vloer in onze kantine.

Fysiotherapeut
We heten onze nieuwe fysiotherapeut, Tarirai Moyo, van harte welkom 
in onze vereniging.

We wensen iedereen een gezellig, sportief en succesvol seizoen.

Namens het bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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VAN DE VOORZITTER

Het seizoen 2012-2013 is weer volop van start 
gegaan. Voor enkele elftallen betekende die start 
winst en voor enkele daarentegen betekende het 
dat het zoet van de overwinning nog niet kon wor-
den geproefd. Maak je niet ongerust zou ik zeggen, 
alles komt goed als we maar vertrouwen blijven 
hebben in ons eigen kunnen. Als ik naar ons eerste 
elftal kijk, dan constateer ik met vreugde dat we er 
ontzettend op vooruit zijn gegaan ten opzichte van 
vorige seizoenen.

Dat we twee keer nipt verloren hebben, wil nog niet zeggen dat we 
de kansen op succes niet meer kunnen bereiken. We hebben alles in 
eigen hand en gelet op de kwaliteiten die dit elftal heeft, ben ik er niet 
bang voor dat dit seizoen voor ons toch iets moois kan brengen. Heb 
vertrouwen in elkaar, heb vertrouwen in de technische staf en de trainer 
en je zult zien dat het goed komt. Ook vind ik het prettig dat we nu over 
een tweede elftal beschikken dat naast het sportieve ook het aange-
name in zich heeft. Clubs zoals Tivoli hebben leden nodig die naast het 
voetbal ook van gezelligheid houden en samen deel willen uitmaken 
van het verenigingsleven dat Tivoli heet. Samen met hun vriendinnen 
van het dameselftal kunnen zij het ultieme verenigingsleven, waar niet 
alleen wij maar ook de samenleving grote behoefte aan heeft, weer bin-
nen onze club tot leven brengen. Dat geldt echter natuurlijk niet alleen 
voor de elftallen die ik nu noem. Ook ons derde en vierde elftal en onze 
veteranen zijn belangrijke teams voor een club als de onze. De Tivoli-
cultuur is juist bij veel spelers van die elftallen in hoge mate aanwezig, 
omdat ze meeset al jaren lang aan onze club verbonden zijn. Op een 
of andere manier zouden wij meer gebruik moeten kunnen maken van 
hun kennis. Hoe weet ik nog niet precies maar mogelijk kunnen zij zelf 
eens aangeven in welke richting we moeten denken.

Tot slot onze jeugd. Als ik zie hoe enthousiast kinderen kunnen zijn bij 
het uitoefenen van hun sport, bij het trainen en bij de wedstrijden, dan 
geeft dit hoop voor de toekomst. Vooral als het jeugdbestuur, met lei-
ders en trainers zich op allerlei manieren inzetten om ook onze jeugdaf-
deling groter en sterker te maken, geeft dat hoop voor de toekomst.



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.



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

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:
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Ik hoop dat deze kleine scan van onze club u heeft laten zien dat er op 
alle fronten gewerkt wordt aan de club waarvan u deel uitmaakt, maar 
ook dat dit laat zien aan onze donateurs en sponsoren, dat hun onder-
steuning goed benut wordt. Voor die ondersteuning zeg ik hun gaarne 
dank.

Dre Rennenberg,
voorzitter

★ ★ ★

VERZOEK VAN DE WEDSTRIJDSECRETARIS

Willen de leiders zo vriendelijk zijn om de uitslagen van de wedstrijden 
en de doelpuntenmakers aan mij door te mailen? Voor de jeugd graag 
op zaterdag en de senioren en de dames graag op zondag. 
E-mailadres: p.smulders16@upc.nl

Bij voorbaat dank!

Peter Smulders,
wedstrijdsecretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand september

  4  Joey van de Laar kiddy’s
  5  Marc van Hout web- en clubbladcorrespondent  
   (veteranen)
  6  René Hoeijmans algemeen
  Marcel Dieks algemeen
  7  P. de Bont algemeen
  9  Dré Rennenberg voorzitter
10  Guillaume Stubbs 3e

15  Thuur Mollet veteranen
  Sow Amadou 3e

17  Gradje Janssen algemeen
  Henri Vaessen medewerker kantine
  Henk Rennenberg medewerker sponsor-, activiteiten-  
   en kantine-commissie/ 
   inkoopbeleid/vicepenningmeester
18  John Mathijsen veteranen
  Danell van Zijl selectie
24  Tim Legius selectie
26  John vd Hurk algemeen
27  Marc Carapiet 3e

28  Mart de Wit kiddy’s
29  Rob Vincken lid van verdienste
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

  2  Robert Dekkers 3e

  4  Jan vd Veen algemeen
  Robin Becks 2e

  5  Melvin Heijmans E1
  6  Anna Welten dames
  7  Frans Joosten algemeen
  8  Guven Ustmert 4e

10  Edwin Habraken 4e

12  Max Dijkstra E1
13  Rick van de Laar 3e

14  Djalo Geeven F2
  Emre Turkmen 4e

16  Jorg de Vaan algemeen reservelid
  Mart Meijers E1
21  Tommy Schuitema 5e

23  Addie Dijkstra lid jeugdcommissie
  Antonio van Gemert E1
27  Isabelle Evers dames
30  Dolf  Robertus 5e

  Luciano van Esch E1

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES (bijwerkt t/m 09 september)

Bedankt
Bas Rossieau F2
Rinaldo Vogels 4e (vorig seizoen)
Farid Ouami selectie
Ahmed Rafi ki selectie
Aziz Moussati selectie
Maaike Jacobs  dames
Sala Jellouli selectie
Johan Kerkhof selectie
Ties Jiminez 2e
Paul van Poppel 2e
Veerle Janssen dames
Mink vd Vranden F2

Nieuw
Jos van den Hooff lid jeugdcommissie
Muhammed Tuter 4e
Adem Oner 4e
Ersin Guner 4e
Hakan Sogutoglu 4e
Winter Reolpe-Morcillo 2e
Gino van Esch F1
Justyna Irzykowska dames
Elias Belhaj selectie
Jordy Girigori selectie
Tarirai Moyo med. verzorger selectie
Daniëlle Rombouts-Verdonschot dames
Devin Geukes E1
Hamza Aouad 2e
Antonio van Gemert E1
Mart de Wit kiddy’s
Kai van der Bruggen kiddy’s
Kerlos Elias kiddy’s
Kirill Pijnenburg kiddy’s
Teun van de Sluijs kiddy’s
Jason Buckby elftalbegeleider F2

★ ★ ★



Hastelweg 129, 5652 CJ Eindhoven

Telefoon: 040 - 2122153, Fax: 040 - 2124765

Emailadres: info@ark-advies.nl
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INDELING DAMES 2012 - 2013

Competitie indeling 5e klasse 863
Bergeijk DA1 10:00
Bladella DA1 09:45
De Weebosch DA1 11:00
LEW DA1 11:00
Nederwetten DA2 10:00
Pusphaira DA2 10:00
Heeze DA2 12:00
Valkenswaard DA2 10:00
Terlo DA2 12:00
Tivoli DA1 10:00
WODAN DA3 10:00

★★★
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INDELINGEN JEUGD NAJAARSREEKS 2012 - 2013

Competitie indeling E1 3e klasse E345
EMK E2
Rood Wit V E3
RPC E3
Tivoli E1G
Unitas’59 E6
Wilhelmina Boys E5

Competitie indeling F1 3e klasse F345
DBS F4
LEW F1
Oirschot Vooruit F4
Tivoli F1
Unitas’59 F5

Competitie indeling F2 4e klasse F531
Acht F6
DBS F12
Tivoli F2
Tongelre F2
Unitas’59 F14
Woenselse Boys F3

★ ★ ★
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INDELINGEN SENIOREN 2012 - 2013

Competitie indeling 5e klasse H
Casteren
DBS
De Raven
De Weebosch
ETS
Knegselse boys
Netersel
Riethoven
Sterksel
Terlo
Tivoli
ZSC

Competitie indeling Tivoli 2 4e klasse 17 
Boxtel 4
Braakhuizen 3
DBS 2
Eindhoven AV2
EMK 2
LEW 2
Nederwetten 2
Nuenen 4
RKGSV 2
SBC 4
Tivoli 2
Wodan 3



☞
14

Competitie indeling Tivoli 3 4e klasse 18
Acht 4
Boxtel 5
Brabantia 3
DBS 3
LEW 3
Nieuw Woensel 2
Puspharia 2
RPC 3
Tivoli 3
Unitas ’59 4
Wodan 4
Woenselse Boys 2

Competitie indeling Tivoli 4 5e klasse 23
Best Vooruit 7
Brabantia 5
DBS 5
Eindhoven AV 4
EMK 4
Geldrop/Houta Bouw 7
Gestel 5
Nieuw Woensel 4
Tivoli 4
Tongelre 2
Wodan 7
Woenselse Boys 3



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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Competitie indeling Tivoli veteranen
Nieuw Woensel
Woenselse Boys A
Beerse Boys
EVV Eindhoven
Gestel
Tivoli
Brabantia
Dommelen
Braakhuizen A
Woenselse Boys B
RPC
LEW

★ ★ ★
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VERANDERING VAN PROVIDER

Zoals u wel gemerkt zult hebben, is de web-
site van Tivoli van provider veranderd.
De oude provider “DGW Solutions” – een 
erfenis van de Eindhovense Sportraad - vol-
deed niet meer. We hadden daar maar 200 
Mb beschikbaar voor de website en dit was 
naar verhouding ook veel te duur. 

Filmpjes van o.a. de veteranen waren al te groot – gemiddeld 100 Mb - 
om op deze site te zetten. Die werden zolang ondergebracht op de 500 
Mb die ik bij mijn eigen provider - toevallig ook MAGIX  ;) -  beschikbaar 
had. Maar dat was ook niet ideaal. Bij 4 fi lmpjes was de 500 Mb ook al 
op. Het was steeds gegoochel met de beschikbare Mb’s.

Daarom zijn we zijn nu overgestapt naar een MAGIX-online hostingpak-
ket waar we nu 10 Gb tot onze beschikking hebben en ook nog voor 
minder geld. We kunnen nu b.v. een fi lmpje direct bij het wedstrijdver-
slag plaatsen. Zie bij de dames op de tweede pagina van het verslag. 
Daarnaast zit in het hostingpakket ook de software inbegrepen met een 
Software-updategarantie waardoor we altijd automatisch de nieuwste 
versie en de nieuwste functies kunnen uploaden. Deze software, wel-
iswaar een eerdere versie,  werd al gebruikt voor onze website maar 
was eigendom van de webbeheerder.  Verder zijn er nog wat extra’s die 
we kunnen gebruiken zoals een fotoalbum, extra emailadressen, maar 
daarnaast ook de mogelijkheid om de documenten van Tivoli veilig in 
de “clouds” te plaatsen. Hoe we deze mogelijkheden het beste kunnen 
benutten, moeten we nog gaan bekijken.

Zoals u wel gemerkt zal hebben, ging het wisselen van provider niet 
helemaal volgens plan. We hadden ruim voor de vakantie al een op-
zeggingsbrief naar DGW gestuurd zodat we in deze periode ongemerkt 
van provider konden wisselen.  Maar helaas kregen we pas 12 augus-
tus een bevestiging en dat de opzegging al per 1 september inging. 

Tot ergernis bleek dat de authorisatiecode voor het verhuizen van de 
domeinnaam, die we naar MAGIX moesten opsturen,  niet bij de brief 
zat. Voordat we die hadden, was het alweer rond 28 augustus, maar 
inmiddels had DGW op 25 augustus wel onze site er al afgegooid. 
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We hebben dat op kunnen vangen door de website zolang op mijn be-
schikbare ruimte te plaatsen en aan iedereen een mail versturen met 
het tijdelijke adres van onze website.
Nadat we eindelijk alle papieren konden opsturen voor de verhuizing 
ging het bij MAGIX wel vlotjes en konden we de website op 5 septem-
ber weer op ons oude vertrouwde adres oproepen.

De webbeheerder,
Willemweb

★ ★ ★
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EINDSTANDEN BEKER 1E RONDE

Tivoli 1 - B1000 Mannen beker Amateurs poule Groep 2 100
Steensel   3 9  16-   2
Spoordonkse Boys   3 4    8-   6
Tivoli   3 2    6- 13
SVSOS   3 1    4- 13

Tivoli 2 - B1200 Mannen beker reserve poule Groep 8 12
Best Vooruit 5   3 9  14-   2
Waalre 2   3 6  11-   4
Tivoli 2   3 3    5- 19
ZSC 2   3 0    4-   9

Tivoli E1 - B4200 E-Pupillen beker poule Groep 1 262
Braakhuizen E3   2 6  21-   5
Beerse Boys E3G   2 3  15- 13
LEW E1   2 3    8- 15
Tivoli E1   2 0  10- 21

Tivoli F1 - B4400 F-Pupillen beker poule Groep 1 210
Tivoli F1   2 6  11-   6
EFC F2   2 3  22-   9
WODAN F2   2 3    8-   4
Knegselse Boys/Steensel  F1 2 0    2- 24

Tivoli F2 - B4400 F-Pupillen beker poule Groep 1 222
Eindhoven AV F4   2 6  10-   6
SBC F12G   2 3  12-   7
Tivoli F2   2 3    7- 13
Brabantia F6   2 0    7- 10

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – WISSELVALLIGE START

Uw redactie heeft besloten om met ingang van deze jaargang ook over 
ons 1e in het clubblad te gaan berichten. Eigenlijk zijn we daarvoor op 
zoek naar een correspondent, die voor ons korte wedstrijdverslagjes 
zou willen en kunnen maken. Voorlopig doen we het met de verslagjes, 
zoals die in het ED verschijnen of zoals die aan het ED zijn aangele-
verd.

De beker
Voorafgaand aan de competitie moest Tivoli voor de beker aantreden in 
een poule met SVSOS, Steensel en Spoordonkse Boys. Door verdien-
stelijke gelijke spelen tegen Spoordonkse Boys en SVSOS en tussen-
door een vrij kansloze nederlaag tegen Steensel was het bekeravon-
tuur na de 1e ronde voorbij.

De competitie

Casteren – Tivoli 2-1 2 september 2012
De eerste competitiewedstrijd moest Tivoli op bezoek bij Casteren, dat 
vorig seizoen maar 1 competitiezege behaalde. Op de eerste speeldag 
konden zij meteen een feestje vieren. De thuisploeg kende een droom-
start doordat Paul Janssen na een vrije trap de 1-0 binnenschoot. Zo-
wel Tivoli als Casteren speelde op de aanval, wat resulteerde in 
diverse kansen voor beide teams. Vlak voor rust maakte Tonnie 
Kerkhof namens Tivoli de 1-1. Ook in de tweede helft waren beide 
teams aan elkaar gewaagd. Casteren trok aan het langste eind doordat 
Roel Janssen een vrije trap beheerst langs de muur in de goal van 
Tivoli wist te schieten. Tivoli probeerde in de slotfase met 
afstandsschoten de gelijkmaker te forceren, maar zonder resultaat.
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Tivoli – DBS 1-2 9 september 2012
De week daarop moest Tivoli het thuis opnemen tegen DBS, dat de 
week daarvoor een fl inke 4-0 overwinning had behaald en de gasten 
wisten ook hun tweede wedstrijd te winnen.
Een mooi genomen stiftbal van Tom de Haas had Tivoli in de eerste 
minuut op voorsprong kunnen brengen, ware het niet dat de lat uit-
komst bracht. DBS pakte de zaken echter anders aan en in de 20e 
minuut bracht Stan Casamanto met een mooie krul DBS verdiend op 
voorsprong. In de 35e minuut dook Tom de Haas echter weer voor het 
DBS-doel op en deze keer was het wel raak, 1-1. Na de rust hadden 
zowel DBS als Tivoli voldoende mogelijkheden om een wijziging in de 
stand aan te brengen. In de 65e minuut was het Jesse Borgers die op 
aangeven van zijn broer Joey DBS op voorsprong bracht, 1-2. Hoe 
Tivoli ook aanviel en op het DBS-doel beukte, het lukte niet meer om 
het tij te keren.

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

In navolging van vorig seizoen is het geweldig leuke idee van de be-
geleiding van de selectie geprolongeerd om bij iedere thuiswedstrijd 
van het 1e een jeugdspeler aan te wijzen als “mascotte van de week”. 
In dit eerste clubblad van het nieuwe seizoen is Gino van Esch van 
de F1 aan de beurt. Op zondag 9 september  was hij de gelukkige bij 
de wedstrijd Tivoli – DBS en hij mocht mee op de foto, kreeg 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.

GINO VAN ESCH 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 9-9-2012
TIVOLI 1 - DBS 1

Wat is je naam?
Gino van Esch
Wat is je geboortedatum en –plaats?
09-04-2004, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep S, De Talisman
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Profvoetballer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Politie
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In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli?
Vanaf 2010
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?
Middenveld
Heb je ook zwakke punten, zo ja welke?
Keepen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Mijn eerste wedstrijd
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Doelpunt
Wie vind je de beste speler bij TIVOLI of van je favoriete club?
Mertens
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby´s naast voetballen?
Aikido
Hoe heet je leider? En trainer?
Hakan
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Lekker friet; Vies spruitjes
Naar welke TV-programma’s kijk je het liefst?
Inazuma eleven
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk en spannend
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, op woensdag
Zou je iets willen verbeteren of mis je iets bij Tivoli?

Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?

★ ★ ★
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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.

Gestel vets – Tivoli vets 2-2 8 september 2012
De schoenen uit het vet gehaald, de shirts en broeken gestreken en 
nieuwe potten smeermiddelen meegenomen naar het vertrouwd warme 
Gestel. Jazeker, het vierde veteranenseizoen staat op het punt van be-
ginnen, maar de vraag is hoelang het seizoen duurt... Omdat het aantal 
vaste leden fl ink verminderd is, stond vandaag meteen een veteranen-
debutant aan de aftrap. Er werd voor het eerst een beroep gedaan op 
clubblad-collega Pascal.

De eerste kans van de Tivolianen was in de vijfde minuut voor (reser-
veleden) Frans Verbeek en Jaffa, maar een treffer bleef vooralsnog 
uit. De tweede corner van het seizoen na acht minuten leverde direct 
gevaar op, maar de sterk keepende doelman kwam als winnaar uit een 
scrimmage. Dat Tivoli sterker opende dan Gestel was wel aan de kan-
senverhouding te zien, Gestel had nog geen enorme kans gehad of de 
volgende kans van Tivoli diende zich alweer aan. In de twaalfde minuut 
had Jaffa voor de voorsprong kunnen zorgen, maar de aanval werd 
slecht uitgespeeld waarna Mike de bal over het doel werkte. Tegen de 
verhouding en spelregels in kwam Gestel na een kwartier spelen aan 
de leiding. Een diepe bal belandde bij de Gestelse spits in buitenspel-
positie, maar het vlagsignaal van Ronnie werd genegeerd en de spits 
rondde beheerst af: 1-0. Zelfs Hennie, die normaal nooit wat zegt, uitte 
zijn ongenoegen over de arbiter. 
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In de jacht op de gelijkmaker kwam Gestel wederom goed weg toen 
Frans Verbeek het Gestelse doel opnieuw onder vuur nam, maar zijn 
schot ging rakelings naast. In de fase hierna nam het commentaar op 
de leidsman toe, we zullen het maar houden op een gebrek aan wed-
strijdritme zo vroeg in het seizoen dat het fl uiten nog niet optimaal was. 
Tien minuten voor rust leek de gelijkmaker er te komen, maar na een 
goede steekbal van Frans liepen Ferry en Jaffa elkaar in de weg. De 
gevaarlijkste poging van onze zijde kwam in de 33e minuut op naam 
van Mike, met een schot van de rand zestien raakte hij de lat. Uit de 
hierop volgende counter werd de achterstand bijna verdubbeld: nadat 
de spits dit keer wel buitenspel wist te omzeilen, schoot hij net over het 
doel van Stef. Bevangen door het warme weer kwam Gestel dankzij 
slecht verdedigen bijna op 2-0 vlak voor rust, maar dat bleef ‘het an-
dere Oranje’ bespaard.

Degene die het slechtst uit de kleedkamer kwam, was de scheids, 
maar ook het goede spel van onze zijde was een beetje ingezakt. Maar 
dit weerhield Mike er in de 48e minuut niet van de 1-1 te maken. Na 
een goede pass van aanvoerder Frank rondde hij een knappe solo 
langs drie man af. Vanaf de rand van het strafschopgebied wist hij de 
keeper in tweede instantie met een bekeken schot te passeren. De 
gelijkmaker lag koud in het net of Tivoli keek in 51e minuut weer tegen 
een achterstand aan. De goal leek verdacht veel op de 1-0, met het 
verschil dat het ditmaal geen buitenspel was. Dat de hoge stift onder-
kant lat alsnog binnen viel, was niet te wijten aan Stef die mogelijk iets 
te ver voor zijn goal stond: 2-1. Maar hierna richtten de veteranen zich 
wederom op, want in de 22e minuut van de tweede helft was het voor 
de derde keer vanmiddag gelijk. Thuur bood Jaffa, na een knappe actie 
binnen de zestien-meter, een niet te missen kans op de doellijn. Hoe-
wel Jaffa de bal enigszins verkeerd raakte, werd het toch 2-2. De vete-
ranen roken bloed en wisten dat er hier voor het eerst in vier seizoenen 
een overwinning in het verschiet lag. 
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Het was dat Mike, ondanks zijn ingelopen nieuwe voetbalschoenen, 
zijn vizier nog niet echt op scherp had staan. Tien minuten voor tijd wist 
de Gestelse sluitpost tot twee keer toe zijn schot te keren. Nog geen vijf 
minuten later dook Mike alleen op voor de keeper, maar zijn schot ver-
dween ditmaal jammerlijk over het net. Een minuut later miste Mike we-
derom een mogelijkheid, maar het was Ferry die bij het sluiten van de 
markt de overwinning op zijn schoen had. Dankzij een wereldpass van 
Frans Verbeek werd hij vrij voor de keeper gezet, alleen Ferry schoot 
wat te gehaast voorlangs. Kort hierna fl oot de scheids voor het einde 
van de wedstrijd.

Als er in deze vier seizoenen een keer een overwinning in heeft geze-
ten in het Dommeldal, dan was het vandaag wel. Met een legio aan 
kansen hadden wij zeker het betere van het spel, maar de bal mocht 
duidelijk niet vaker dan twee maal tegen het net. Dit lag zowel aan de 
gemiste kansen van onze zijde, maar zeker ook aan de uitstekende 
Gestelse doelman. Dat de scheids de 1-0 nooit had mogen goedkeu-
ren, omdat hij niet op een lijn stond om het vlagsignaal te beoordelen, 
was nog de minste reden voor het eerste puntverlies.

De webryder, die er wederom een jaartje aan vast plakt,

Marc van Hout
★ ★ ★
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Speeldagenkalender Zuid I seizoen 2012/’13 seniorenvoetbal 
                          
Datum Senioren op 

schema 14 
standaardkl. 

 
 

A-categorie 
 

Senioren op 
schema 12 

(Incl. 
Vrouwen 2e 

en 3e klassen) 
A categorie 

 

Senioren op 
schema 12 

 
 
 

B categorie 

Vrouwen   
(4e en 5e 
klassen) 

Schema 12 halve 
competitie 

 
Vanaf 26/27 jan 

schema 6 
hele competitie 

Continental 35+ en 45+ 
competitie 
7 tegen 7 
(vrijdagavondcompetitie) 
Aanduiding 0295 + 0293 

Bijzonderheden 

18.08 – 19.08.2012 Beker Beker    Voor categorie en datum zie:  
21.08 – 23.08.2012 Beker Beker    http://www.knvb.nl/nieuws/district/c

ategory/district/zuidi/veldvoetbal 
25.08 – 26.08.2012 Beker Beker Beker 1 Beker 1   
27.08 – 31.08.2012       
01.09 – 02.09.2012 WD 1 WD 1 Beker 2 Beker 2   
08.09 – 09.09.2012 WD 2 WD 2 Beker 3 Beker 3   
15.09 – 16.09.2012 WD 3 WD 3 WD 3 WD 3 14 sept WD 1 (locatie team 1)  
22.09 – 23.09.2012 WD 4 WD 4 WD 4 WD 4   
29.09 – 30.09.2012 WD 5 WD 5 WD 5 WD 5 28 sept WD 2 (locatie team 2)  
06.10 – 07.10.2012 WD 6 WD 6 WD 6 WD 6   
13.10 – 14.10.2012 WD 7 WD 7 WD 7 WD 7 12 okt WD 3 (locatie team 3)  
20.10 – 21.10.2012 Inhaal/Beker Inhaal/Beker WD 1 WD 1  Herfstvakantie Midden + Zuid 
27.10 – 28.10.2012 WD 8 WD 8 WD 8 WD 8  Herfstvakantie Noord 
03.11 – 04.11.2012 WD 9 WD 9 WD 9 WD 9 2 nov WD 4 (locatie team 4)  
10.11 – 11.11.2012 WD 10 WD 10 WD 10 WD 10   
17.11 – 18.11.2012 WD 11 WD 11 WD 11 WD 11 16 nov WD 5 (locatie team 5)  
24.11 – 25.11.2012 Inhaal/Beker Inhaal/Beker WD 2 WD 2   
01.12 – 02.12.2012 WD 12 WD 12 WD 12 Beker/Inhaal   
08.12 – 09.12.2012 WD 13 WD 13 WD 13 Beker/Inhaal   
15.12 – 16.12.2012 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker  Beker/Inhaal   
22.12 – 23.12.2012 Vrij Vrij Vrij Vrij   
29.12 – 30.12.2012 Vrij Vrij Vrij Vrij   
05.01 – 06.01.2013 Vrij Vrij Vrij Vrij   
12.01 – 13.01.2013 Vrij Vrij Vrij Vrij   
19.01 – 20.01.2013 WD 14 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker   
26.01 – 27.01.2013 WD 15 Inhaal/Beker Inhaal/Beker WD 1   
02.02 – 03.02.2013 WD 16 WD 14 WD 14 WD 2   
09.02 – 10.02.2013 Carnaval - 

inhaal in 
onderling 
overleg 

Carnaval - 
inhaal in 
onderling 
overleg 

Carnaval - 
inhaal in 
onderling 
overleg 

Carnaval - 
inhaal in 
onderling 
overleg 

 Carnaval 

16.02 – 17.02.2013 Inhaal/Beker Inhaal/Beker  Inhaal/beker  Inhaal/beker  Carnavalsvakantie in Zuid  in 
aansluiting op carnaval 

23.02 – 24.02.2013 WD 17 WD 15 WD 15 WD 3  Voorjaarsvakantie Midden + 
Noord 

02.03 – 03.03.2013 WD 18 WD 16 WD 16 WD 4  Voorjaarsvakantie Zuid (advies) 
09.03 – 10.03.2013 WD 19 WD 17 WD 17 WD 5 8 mrt WD 1 (locatie team 1)  
16.03 – 17.03.2013 WD 20 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker   
23.03 – 24.03.2013 WD 21 WD 18 WD 18 WD 6 22 mrt WD 2 (locatie team 2)  
30.03 – 01.04.2013 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker  Pasen 
06.04 – 07.04.2013 WD 22 WD 19 WD 19 WD 7 5 apr WD 3 (locatie team 3)  
13.04 – 14.04.2013 WD 23 WD 20 WD 20 WD 8   
20.04 – 21.04.2013 WD 24 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker 19 apr WD 4 (locatie team 4)  
27.04 – 28.04.2013 Inhaal/Beker WD 21 WD 21 WD 9   
04.05 – 05.05.2013 WD 25 WD 22 WD 22 WD 10 3 mei WD 5 (locatie team 5) Meivakantie 
09.05.2013 Inhaal/Beker Evt. Nacomp    Hemelvaartsdag 
11.05 – 12.05.2013 WD 26 Nacomp     
18.05 – 20.05.2013 Nacomp Nacomp    Districtbekerfinales/Pinksteren 
25.05 – 26.05.2013 Nacomp Nacomp    24 mei 35+/45+ toernooi 
01.06 – 02.06.2013 Nacomp Nacomp    31 mei 35+/45+ districtsfinale 
08.06 – 09.06.2013 Nacomp Nacomp     
15.06 – 16.06.2013 Nacomp Nacomp    15 juni 35+/45+ landelijke finale 

in Zeist 
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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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Speeldagenkalender Zuid I seizoen 2012/’13 jeugdvoetbal 
 
Datum Jeugdteams 

 
 
 
 
 
 
 

A categorie 
 

Jeugdteams 
op schema 12 

 
 
 
 
 
 

B categorie 

Jeugdteams 
op schema 12 
 
A-junioren  
3e klasse 
B-junioren  
4e klasse 
C-junioren  
4e klasse 

 
B categorie 

Jeugdteams 
op schema 6 

 
 
 
 
 
 

B categorie 
 

Bijzonderheden 

18.08 – 19.08.2012 Beker - - - Voor categorie en datum zie:  
21.08 – 23.08.2012 - - - - http://www.knvb.nl/nieuws/district/category/district/zuidi/

veldvoetbal 
25.08 – 26.08.2012 Beker Beker Beker Beker Zwaluwenjeugdactie 
27.08 – 31.08.2012 - - - -  
01.09 – 02.09.2012 WD 1 Beker Beker Beker  
08.09 – 09.09.2012 WD 2 WD 2 WD 2 WD 2  
15.09 – 16.09.2012 WD 3 WD 3 WD 3 WD 3  
22.09 – 23.09.2012 WD 4 WD 4 WD 4 WD 4  
29.09 – 30.09.2012 WD 5 WD 5 WD 5 Inhaal  
06.10 – 07.10.2012 WD 6 WD 6 WD 6 WD 5  
13.10 – 14.10.2012 WD 7 Beker/Inhaal Beker/Inhaal Beker/Inhaal Herfstvakantie Midden + Zuid 
20.10 – 21.10.2012 Beker/Inhaal WD 7 WD 7 Inhaal/Beker Herfstvakantie Noord 
27.10 – 28.10.2012 WD 8 WD 8 WD 8 WD 6  
03.11 – 04.11.2012 WD 9 WD 9 WD 9 WD 7  
10.11 – 11.11.2012 WD 10 WD 10 WD 10 WD 8  
17.11 – 18.11.2012 WD 11 WD 11 WD 11 WD 9  
24.11 – 25.11.2012 Inhaal/Beker WD 1 WD 1 WD 1  
01.12 – 02.12.2012 WD 12 WD 12 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Geen programma E en F i.v.m. Sinterklaas 
08.12 – 09.12.2012 WD 13 WD 13 Inhaal/Beker WD 10  
15.12 – 16.12.2012 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker  
22.12 – 23.12.2012 Vrij Vrij Vrij Vrij  
29.12 – 30.12.2012 Vrij Vrij Vrij Vrij  
05.01 – 06.01.2013 Vrij Vrij Vrij Vrij  
12.01 – 13.01.2013 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker  
19.01 – 20.01.2013 Inhaal/Beker Inhaal/Beker WD 13 Inhaal/Beker Laatste poulewedstrijd beker E- en F pupillen 
26.01 – 27.01.2013 Inhaal/Beker WD 22 WD 22 WD 1  
02.02 – 03.02.2013 WD 14 WD 14 WD 14 WD 2  
09.02 – 10.02.2013 Carnaval - 

inhaal in 
onderling 
overleg 

Carnaval - 
inhaal in 
onderling 
overleg 

Carnaval - 
inhaal in 
onderling 
overleg 

Carnaval - 
inhaal in 
onderling 
overleg 

Carnaval 

16.02 – 17.02.2013 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker Carnavalsvakantie in Zuid in aansluiting op carnaval 
23.02 – 24.02.2013 WD 15 WD 15 WD 15 WD 3 Voorjaarsvakantie Midden + Noord 
02.03 – 03.03.2013 WD 16 WD 16 WD 16 WD 4 Voorjaarsvakantie Zuid (advies) 
09.03 – 10.03.2013 WD 17 WD 17 WD 17 WD 5  
16.03 – 17.03.2013 Inhaal/Beker Inhaal/Beker WD 12 WD 6  
23.03 – 24.03.2013 WD 18 WD 18 WD 18 WD 7  
30.03 – 01.04.2013 Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker Inhaal/Beker Pasen 
06.04 – 07.04.2013 WD 19 WD 19 WD 19 WD 8  
13.04 – 14.04.2013 WD 20 WD 20 WD 20 WD 9  
20.04 – 21.04.2013 Inhaal/Beker WD 21 WD 21 WD 10  
27.04 – 28.04.2013 WD 21 Inhaal/beker Inhaal/beker Inhaal/beker  
04.05 – 05.05.2013 WD 22 Inhaal/beker Inhaal/beker Inhaal/beker Meivakantie 
09.05.2013 Evt. Nacomp    Hemelvaartsdag 
11.05 – 12.05.2013 Nacomp Inhaal/beker Inhaal/beker Inhaal/beker Finales sectorbekers 
18.05 – 20.05.2013 Nacomp    Districtskampioenschappen hoofdklassen (ABCD), 

Pinksteren 
25.05 – 26.05.2013 Nacomp    Bekerfinales Zuid I 
01.06 – 02.06.2013 Nacomp     
08.06 – 09.06.2013 Nacomp     
15.06 – 16.06.2013 Nacomp     

SPEELDAGENKALENDER JEUGD 2012 - 2013

★ ★ ★
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ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Op veler verzoek hebben wij de ergalerij uit het jubileumboek 
bij het 75-jarig bestaan ter hand genomen en geactualiseerd 
naar nu. Onderstaand treft u de nieuwe lijst aan.

EREGALERIJ

SV Tivoli heeft gedurende haar bestaan een aantal leden ge-
kend, die voor een belangrijk deel het gezicht van onze ver-
eniging bepaald hebben. Ruim dertig van hen is ons reeds 
ontvallen, maar wij willen niet nalaten de namen van de wer-
kers op deze pagina te vermelden en daarmee de dank van 
alle leden tot uitdrukking brengen.

Ere-voorzitter
Th. Panken †

Ereleden
J. Aalpoel †
L. vd Brand †
Mevr. L. vd Brand †
P. Dillen †
P. van Eijck †
R. Drayer †
A. Gilsing †
J. van Heesewijk †
K. Groeneveld
W. van Hout †
J. de Kuster †
A. Siech †
H. vd Veen †
P. Verhulst †
G. de Wit sr. †
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Leden van Verdienste:
W. Bergmeester †
Pater A. vd Boogaard m.s.c. †
H. Boon †
H. Bijlsma †
M. Coenen †
F. Dielis
J. van Dooren †
J. Engelen
A. van Driel †
A. Groeneveld
H. Groeneveld
S. Groeneveld
L. van Heesewijk
P. van Heesewijk
J.M. van Hout
H. Huizing †
H. Iedema
H. Keijzers †
J. Kroet
J. Langeweg sr. †
J. Langeweg jr.
A. Léautaud †
G. Leuverman †
H. Leuverman
C. vd Poel †
C. Scheffers †
H. Schröder sr. †
Pater H. Smarius m.s.c. †
M. van Strien †
A. Verhulst †
M. Vermeulen †
A. Vermulst †
R. Vincken
Z. de Wit †
H. in ‘t Zandt †

★ ★ ★
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TIVOLI B1 KAMPIOEN 1959

Onlangs kregen wij een mail van Gerard Fokker, die in de 60-er en 
70-er jaren van de vorige eeuw bij onze vereniging voetbalde. Er zul-
len beslist nog Tivolianen in ons midden zijn, die zich Gerard nog van 
die tijd herinneren. Hoe dan ook, wij plaatsen die mail in dit clubblad en 
onderstaand treffen jullie die dus aan.

“L.S.
 
Bijgaand een foto die ik op zolder heb gevonden van SV Tivoli B1, 
kampioen 1959.
Ik was toen 8 jaar en heb geen idee hoe ik aan deze foto ben geko-
men, maar een aantal van hen is later in het eerste terecht gekomen. 
Heb zelf bij Tivoli gevoetbald in de zestig- en zeventiger jaren. Mogelijk 
kan ik iemand hier een plezier doen. Er staat op de achterzijde: Bezit 
van Victor Norman, wonende: Centauristraat 10, Eindhoven.
 
Vriendelijke groeten,
 
Gerard Fokker
J. Brasserstraat 15
Middelburg”

Tot zover die mail. Natuurlijk maken wij hier graag gebruik van zijn bij-
gevoegde foto, die wij samen met de achterzijde onderstaand plaatsen.
 



VOOR AL UW VERSE FRITES
EN VERSE SNACKS

HOEK HEEZERWEG/FLORALAAN OOST

FRITUURHAL



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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★ ★ ★

OVERLIJDEN

Tijdens de vakantieperiode kregen we het droevige nieuws 
van het overlijden van

ANNIE JANSSEN-WULLEMS

Op 18 juli 2012 is zij op 72-jarige leeftijd gestorven.

Annie was de vrouw van ons gewaardeerd lid 
Gerard Janssen en tevens een fanatiek lid van de 

Tivoli-kaartclub.

Wij wensen Gerard en zijn familie veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.
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MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Een jaargang lang zijn we nu bezig geweest met het zoeken naar een 
oplossing voor een ouderwets gedrukte versie van ons clubblad. Na het 
wegvallen van onze drukker is gebleken, dat het helaas fi nancieel niet 
meer haalbaar is om bij ons hele ledenbestand een gedrukt exemplaar 
per post op de deurmat te laten vallen. In de afgelopen jaargang had-
den we al een noodoplossing in de vorm van een steeds weer verbe-
terde digitale versie en een beperkt aantal gedrukte exemplaren, die 
beschikbaar waren in de kantine.
Inmiddels hebben we een drukker gevonden, die ons een enigszins 
betaalbaar gedrukt alternatief kan bieden. Verzenden kan niet meer. 
We hebben daarom het volgende besloten.
We gaan in ieder geval door, zoals we vorig seizoen zijn geëindigd. 
De digitale versie krijgt u maandelijks per mail gestuurd door onze 
wedstrijdsecretaris. Bovendien laten wij een aantal exemplaren bij 
onze nieuwe drukker fabriceren en leggen die vooralsnog in 
de kantine.

Om een beeld te krijgen van het aantal dat we moeten gaan laten druk-
ken, vragen wij jullie de volgende vragen te beantwoorden:

1. Wil je per se een gedrukt exemplaar?
Als je deze vraag met ja hebt beantwoord, gelieve het volgende te be-
antwoorden:

2. Haal je het clubblad op in de kantine?
3. Wil je het clubblad thuisgestuurd krijgen en betaal je dan ook de 

portokosten daarvoor?

Gelieve de antwoorden te sturen naar het redactieadres (Vlasven 10, 
5645 KM Eindhoven) of Henk Rennenberg (Klein Huisven 8, 5646 HN). 
Je kunt het ook in de kopijbus deponeren.
Mailen mag natuurlijk ook naar:

svtivoliclubblad@zonnet.nl   of   h.rennenberg@ark-advies.nl

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

★ ★ ★
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KAARTAVONDEN

De kaartavonden vinden ook dit seizoen plaats op de laatste vrijdagen 
van de maand. Behalve in de feestmaand december, dan wordt deze 
avond een weekje eerder gehouden.

De eerstvolgende kaartavonden zijn gepland op:

Vrijdag 28 september 2012
Vrijdag 26 oktober 2012
Vrijdag 30 november 2012
Vrijdag 21 december 2012

Aanvang 20.00 uur in onze kantine op sportpark de Heihoef.

De planning van de avonden in 2013 zal later nog via het clubblad be-
kend worden gemaakt.

U bent van harte welkom.

★ ★ ★
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf Gebroeders van de Laar ’t Bloemenpunt
Shoarma- en broodjeszaak Döner Point Leanja
Handelsonderneming MEBA Auto’s EMEK Interservice
Bloemboetiek “Annil” v.o.f. Restaurant Oriëntal Green House
Hespa Interieur Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Wierenga Tweewielerservice Danny’s Tattoo Place
De Verfkampioen Partycentrum Musis Sacrum
Van Eijk Fysiotherapie Mathijssen Autoschade v.o.f.
Café Torenzicht Handelsonderneming J. Schuur
Keyboardcentrum Kwekerij Johan’s Hof
Corona “D. Rebel en Zn.” Van Os Klussenbedrijf en Metselwerken
Kleinkiskamp Tegelwerken  De Frituurhal
Van Zelst Totaalleverancier voor Horeca en Werk
Boek- en Kantoorboekhandel van Grinsven

SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR ANDERE 
SPONSORS:
Autohandel A. Visser Woonbedrijf
Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Select Cars Theunissen Machines en Gereedschappen
Ontmoetingscentrum D’n Tref Eetcafe Oud Brabant
van Zelst Automaten Autobedrijf Schalks BV
B en R Dakwerken Electrotechnisch bureau Th. vd Vorst
Schoolbord Digitaal A.J. Loots BV
Gebrs. Frencken machinefabriek Vidijko
René vd Moosdijk Hak- en sleufwerk S.D.A.
Eethuis Ottoman

★ ★ ★
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- het seizoen weer begonnen is
- de eerste competities weer ten einde zijn
- de prijzen echter nog niet verdeeld zijn
- dit alleen opgaat voor de beker-
 competities
- ons vaandelteam danig verjongd is
- we een kwalitatief goed team hebben  
 staan

- de eerste punten echter vooralsnog niet behaald zijn
- dit niet lang uit kan blijven
- de oefencampagne wat meer succes bracht
- er zelfs een punt werd behaald in de bekerwedstrijden tegen het 
 hoger geklasseerde Spoordonkse Boys en SVSOS
- de ledenvergadering op 13 september wellicht een succes was
- wij hier tenminste op hopen
- we daar in ons volgende blad verder over zullen uitweiden
- het ter ‘digitale’ perse gaan van deze editie namelijk voor deze leden-

vergadering zal plaatsvinden
- er wel werk aan de winkel is
- het plan van aanpak nog maar een begin is
- het echte werk nu door de leden moet gaan gebeuren
- er ons weer een erelid is ontvallen
- Lauw vd Brand op 87-jarige leeftijd het aardse heeft verlaten
- deze man jaren onze pupillenafdeling onder zijn hoede heeft gehad
- u meer over hem kunt lezen in de In Memoriam, voorin dit blad
- we nu nog slechts 1 in leven zijnd erelid hebben
- dit Klaas Groeneveld is
- wij hopen dat we nog lang van dit erelid voorzien blijven
- er de laatste jaren namelijk nogal veel ereleden het loodje hebben 

gelegd
- ook de leden van verdienste fl ink in aantal zijn afgenomen
- er in dit clubblad een geüpdate versie van lijst met ereleden en leden 

van verdienste te vinden is

★ ★ ★
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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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