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REDACTIONEEL

Beginnen de va-
kantieprikkels 
ook al bij u en uw 
dierbaren op te 
spelen? Dat zou 
ons uiteraard niet 
verbazen want de 
vakantie is al be-
gonnen of toch op 
zijn minst in zicht.

Na een bewogen seizoen, zoals je 
bij elke amateurvereniging kunt ver-
wachten, waarin heel wat zaken zich 
afspeelden, gaan we nu toch echt 
afscheid nemen van ‘good old’ Dré 
Rennenberg. Zijn jarenlange trouwe 
dienst is op zijn verzoek nu beëindigd 
(offi cieel per 12 september op de 
ALV), onze voorzitter geeft de spreek-
woordelijke pijp aan Maarten. We 
mogen, zo niet moeten, Dré ontzet-
tend dankbaar zijn voor al zijn goede 
werk binnen onze vereniging en zeker 
ook voor het beeld dat hij aan buiten-
staanders over onze club gaf.
Onze langstzittende voorzitter die ook 
nog eens een politiek zeer betrokken 
leven er op nahoudt, gaat op 75-jari-
ge leeftijd met clubpensioen, en gelijk 
heeft ie. Deze aderlating voor onze 
club heeft tot gevolg dat we (nog 
steeds) op zoek zijn naar een nieuwe 
voorzitter.
Gegadigden zijn van harte welkom, 
dus schroom niet en sta op voor onze 
club.

Veel plezier!
★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Het seizoen is weer voorbij en het 
bestuur wenst iedereen een prettige 
en zonnige vakantie.
Voor het volgende seizoen zijn wij al 
volop bezig.

Trainingen
De trainingen beginnen weer op dinsdag 13 augustus.
De tijden worden begin van het seizoen bekend gemaakt en ook de 
indelingen door de KNVB kan u dan van ons tegemoet zien. Zowel voor 
beker als competitie.

Contriburie/boetes
Van degenen die hun contributie of boetes van afgelopen seizoen nog 
moeten betalen, zal de spelerspas worden ingenomen tot moment van 
betaling. Zij kunnen dus niet voetballen. Ik hoor u denken, het zal wel 
weer, maar vanaf nu wordt dit zeker uitgevoerd. Zie “Handhaven of 
niet?” verderop.

ALV
Op 12 september zal de Algemene Ledenvergadering worden gehou-
den op de Heihoef, om 20.00 uur in onze kantine. Er is dan geen trai-
ning. Notulen en agenda worden alvast in dit clubblad gepubliceerd, 
zodat u die al kunt inkijken.

Namens het bestuur

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★



3

WIJ FELICITEREN

in de maand juli
 2 Pascal Janssen 3e/clubbladredactie
  Henny van Daal veteranen
  Daniel van Uum eftalbegeleider dames
  Daniëlle Rombouts dames
 4 Jim Mollet veteranen
  Ryan Hobbelen F2
  Kerlos Elias kiddy’s
 7 Willem Huugen algemeen
  Evy Jacobs dames
 8 Luke van den Hooff E1
  Br. Harry ten Holder algemeen
  Tinus Legius algemeen
 9 Jan Dieks algemeen
  Noer Sahebali selectie
 10 Uger Yondem selectie
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
  Robbie Dielis F2
 16 Wim Vermeulen trainer E1/elftalbegeleider selectie/ 
   scheidsrechter 4e

 17 Gurkan Dulger 4e

 18 Roos Heerkens E1
 20 Willie van Hout veteranen
 21 Bo Nagel dames
 24 Frans Mink lid TS
  Jos van Kraaij algemeen
  Kyra Mooi E1
 24 Danielle Janssen dames
 25 Maikel Niël veteranen
  Bert van Dun clubscheidsrechter 2-3-dames
 26 Ingwer de Vries 2e

 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 31 Chrissy Smulders dames

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand augustus
 1 Rudi Sanders clubscheidsrechter/trainer kiddy’s/ 
   wedstrijdcoördinator/veldbelijning
 2 Jo Kroet lid van verdienste
  Adem Oner 4e

 4 Fikret Kilic 4e

  Brandon Pratjay F2
 5 Perry Plompen veteranen
 6 Jesse Harks E1
 7 Jesse Spijker selectie
 9 Jan Dielissen veldbelijning/onderhoud kantine/ 
   kleedkamers
 15 Wim v.d. Wiel elftalbegeleider veteranen
  Mike Hovens veteranen
  Jos van den Hooff lid jeugdzaken
 16 Hamza Aouad 2e

 18 Henny Schröder algemeen
 19 Burak Calis F1
 22 Marleen Boerenkamp dames
 24 Muhammed Tuter 4e

 26 Ron Verbeek lid commissie van beroep
  Kimberley Wouters kiddy’s
  Ryan Wouters kiddy’s
 27 Ferry Kleinkiskamp veteranen
  Yuri Ponjee 3e

  Mennam Arici F1
  Mervan Arici F1
 30 Murat Cengiz 4e

 31 Klaas Groeneveld erelid

★ ★ ★
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VAN DE VOORZITTER

Wie denkt dat de competitie is afgelopen, heeft het 
mis. Voor sommige Tivolianen schijnt de competitie 
nooit afgelopen te zijn.  Vol overgave storten zij zich 
op het werk om voor het komende seizoen alles weer 
piekfi jn in orde te hebben. Op die mensen kun je als 
bestuurder best trots zijn. Alhoewel het bijna altijd de-
zelfde zijn, ze blijven zich onversaagd inzetten voor 

onze club, omdat Tivoli alles voor hen is. 

Nu zie ik ze weer bezig met onze kantine, ons trotse bezit dat als ei-
gendom van de club natuurlijk van grote waarde is. Dat vraagt aan-
dacht en onderhoud, want als je dat laat verslonzen dan is het vlug 
bekeken. Enthousiast zie ik ze het gebouw van binnen en van buiten 
onderhanden nemen:  poetsen, schrobben en schilderen, de meubels 
goed onderhanden nemen en een ander kleurtje geven, de vloer voor-
zien van laminaatparket, alles bij elkaar een ware metamorfose. Op dit 
kleine groepje mensen, die zich zo ontzettend voor onze club inzetten, 
kan je als voorzitter alleen maar trots zijn en dankbaar zijn, dat ze er 
zijn en zich zo verbonden voelen met de club. Het afgelopen jaar was 
het wel eens anders, zo anders dat je soms wel eens afvroeg, waar 
doen wij het nog voor, waarom wordt er zo omgegaan met mensen die 
het toch goed voor hebben met iedereen die bij ons op de ledenlijst 
staat. Soms dacht je, nu gaat licht uit,  maar dan kwamen ze weer te-
voorschijn, de echte Tivolianen, de hardwerkende vrijwilligers van onze 
club, en staken het licht weer aan en deden dat licht dan weer op-
gloeien. Met deze mensen moet Tivoli weer de weg naar betere tijden 
kunnen opgaan, hun werk mag niet voor niets zijn. Het enige wat wij  
aan de andere leden op onze ledenlijst vragen is:  houdt ze in ere, laat 
zien dat jullie waarderen wat onze vrijwilligers allemaal doen. Zij doen 
het niet voor zich zelf, maar voor de club die wij allen met trots dienen 
te koesteren.

Rest mij nog twee mensen in het bijzonder te bedanken. Frans en Gijs, 
jullie hebben onder moeilijke omstandigheden jullie werk moeten doen. 
Mijn waardering gaat uit naar jullie manier van werken om ons eerste 
elftal bij elkaar te houden, de eenheid te bewaren, waardoor een ge-
zonde basis is gelegd voor het nieuwe seizoen. 
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Onze nieuwe trainer Peter Treffers wens ik daarbij van harte succes 
en ik hoop dat hij samen met het bestuur de ruimte weet te vinden te 
bouwen aan een fi jne club met een vaandelelftal dat overal gezien mag 
worden.

Ik wens u allen een fi jne vakantie toe.

Dre Rennenberg,
voorzitter 
 

★ ★ ★



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

Wij leveren ook
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op donderdag 12 september a.s. is in onze kantine op de Heihoef om 
20.00 uur de reguliere Algemene Ledenvergadering ter afsluiting van 
het seizoen 2012-2013. Ter informatie en om te voldoen aan onze sta-
tutaire verplichtingen treft u achtereenvolgens de volgende documen-
ten aan: de agenda; de notulen van de vorige Algemene Ledenverga-
dering; een schrijven met betrekking to naleven regels nieuwe seizoen.
Wij zien u allen graag op 12 september!

AGENDA  ALV 12 SEPTEMBER 2013
  1 OPENING
  2 GOEDKEURING NOTULEN ALV 13 SEPTEMBER 2012
  3 GOEDKEUREN NOTULEN BALV 11-4 EN 16-5 2013
  4 JAARVERSLAG SECRETARIS
  5 FINANCIEEL JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
  6 VERSLAG KASCOMMISSIE
  7 VASTSTELLEN BEGROTING EN CONTRIBUTIE 2013- 

  2014
  8 VERKIEZING NIEUWE KASCOMMISSIE
  9 BESTUURSVERKIEZING
10 SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR
11 RONDVRAAG
12 PAUZE

 13 BEANTWOORDING RONDVRAAG
14 SLUITING

NOTULEN ALV VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012

Opening
Dré Rennenberg opent om 20:12 uur de vergadering en heet iedereen 
van harte welkom. De opkomst is met 54 leden meer dan het dubbele 
van vorig jaar waarmee het quorum van 41 ruimschoots wordt gehaald. 
Acht leden hebben zich afgemeld. Dré vindt het een goede zaak deze 
opkomst en bemoedigend dat o.a. ook leden van de selectie van de 
partij zijn en ziet hierin een teken dat de club weer begint te leven on-
der de leden. 
Onze secretaris Leny wat meer lucht heeft gekregen omdat Maria Tho-
len het beheer van de kantine van haar heeft overgenomen en daar-
naast is er ook de functie hoofd administratie zaken in het leven geroe-
pen die daar aan zal meewerken. 
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Deze wordt ingevuld door Willem Scheenjes, die begonnen is met de 
Statuten en Huishoudelijk Reglement onder de loep te nemen. Gevolg 
is  dat het in de bedoeling ligt om eind november een BLV te houden 
om de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement te bekrachtigen. 
De huidige waren sterk verouderd en niet meer van deze tijd. De Raad 
van Advies had dit ook in het eindrapport aangegeven.
De jubilarissen Hans Verbaal 40 jaar lid, Henk Leuverman en Henk Ie-
dema 50 jaar lid, worden gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie in 2013.
Dré vraagt de vergadering om staande 1 minuut stilte te houden voor 
de leden die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen t.w. Jan Kemper, 
Kees Scheffers, Wim van Hout, Lauw v.d. Brand en Jan Ronnen en 
voor de verwanten van onze leden: Joke van Hout, Annie Janssen, An-
nie Bauw en Moeder van Willem Scheenjes.

Goedkeuring notulen d.d. 14 juni 2011
Leny leest de notulen voor. Er zijn geen opmerkingen waardoor de no-
tulen als zodanig worden goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris
Leny leest het verslag voor en geeft zelf aan dat het jeugdbestuur in-
middels van 3 naar 5 leden is uitgebreid. Er zijn verder geen op of aan-
merkingen.

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan reikt 20 exemplaren uit van het jaarverslag aan de aanwezige 
leden ter inzage en legt in grote lijnen uit aan de hand hiervan dat:

 Totaal gezien Tivoli een klein positief resultaat heeft behaalt. De 
totale lasten bedroegen rond de € 60.000,-.

 De contributiebegroting is niet gehaald door o.a. het terugtrek-
ken van het 2e team.

 Extra inkomsten sponsorgelden. 
 Geen inkomsten grote clubactie en overige activiteiten. Inkom-

sten vlooienmarkt; voor herhaling vatbaar.
 Belangrijke toename van kantine-inkomsten; plus daarbij extra 

bonussen van leveranciers.
 Meevaller lagere lasten huisvesting/energie maar ook de club-

blad/bureaukosten e.d. vielen mee doordat drukker failliet ging.
 Canal digitaal verhoogt de licentiekosten van Eredivisie Life.
 Huur gemeente gaat met 5% per jaar omhoog.
 Nieuwe onkosten zijn vergoeding voor scheidsrechters sen. en 

de waskosten is een extra post.
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 Andere kostenposten zijn materiaal, kleding, medische kosten 
(tbv verzorger)

Het antwoord van Stefan, op de vraag van Stef Verdonschot “Hoeveel 
de inzameling oude kleding opbrengt”, is €200,-

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie Henk v.d. Boomen en Pascal Janssen (af-
gezegd), leest Henk het verslag voor. Hij vraagt de leden decharge te 
verlenen aan het bestuur. Decharge wordt verleend.
De kascommissie adviseert het bestuur om de contributie te verhogen. 
Dré bedankt de kascommissie en dat hun advies toevallig bij het vol-
gende punt van de vergadering is opgenomen.

Vaststellen begroting en contributie 2012-13
Stefan heeft de begroting opgemaakt naar de realiteit van het nieuwe 
seizoen. Stelt voor om de contributie te verhogen o.a. gezien de te 
verwachten verhoging van de energiekosten en de jaarlijkse verhoging 
van 5% voor de huur van de accommodatie door de gemeente. 
Ook het jeugdbestuur had aan het einde van het seizoen al voorgesteld 
de contributie te verhogen van de jeugd. Ze vonden deze ook vrij laag 
t.o.v. van andere verenigingen en hebben navraag gedaan hoe de ou-
ders daar tegenover stonden. In het algemeen hadden ze daar geen 
problemen mee. 
Daarom is er deze keer ook een gekeken naar de hoogte van de con-
tributie bij andere verenigingen in de regio. Aan de hand van de verkre-
gen gegevens is het voorstel om de contributie te verhogen voor de:

 Senioren van €140 naar €150
 Jeugd van €85 naar €100
 Kiddy’s en reserveleden van €35 naar €40

Fred v.d. Horst vraagt of de contributie in meerdere termijnen kan wor-
den betaald. Dre antwoordt dat het al in 2 termijnen wordt geïnd maar 
als dit al een probleem is dit individueel bespreekbaar is. 
Een voorstel om de contributie leeftijdsgebonden te maken werd te 
omslachtig gevonden. Dre geeft aan dat als iemand het echt niet kan 
betalen er mogelijk regelingen zijn zoals b.v. subsidies en anders is het 
bespreekbaar.
Wim v.d. Wiel vindt het een forse verhoging voor de jeugd. Memoreert 
dat vorig jaar de contributie met €10 omhoog is gegaan en met deze 
de verhoging in twee jaar 25% is. Stefan antwoordt dat we t.o.v. andere 
met deze verhoging nog een van de laagste verenigingen zijn. Het is 
nog geen €10 p.m.
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Tinus Legius is bang dat door deze verhoging er minder jeugd voor Ti-
voli zal kiezen. 
Op de vraag of de dames seniorencontributie betalen wordt bevesti-
gend geantwoord daar ze dit seizoen in competitieverband zijn gaan 
spelen.
De drie voorstellen worden apart in stemming gebracht:

 Voor de senioren stemmen 47 voor, 7 tegen, 0 onthoudingen 
waardoor het voorstel wordt aangenomen.

 Eerste stemming voor de jeugd 24 voor, 7 tegen, 23 onthoudin-
gen.

Omdat geen meerderheid wordt behaald, wordt na een toelichting van 
Maria v. Poppel, dat de ouders gepolst zijn hoe ze tegenover een con-
tributieverhoging staan en de meeste daar geen bezwaar tegen had-
den, aan de leden gevraagd die niet voor hebben voorgestemd om na 
deze toelichting te overwegen hun stem te herzien bij de herstemming. 

 Herstemming voor de jeugd 30 voor, 12 tegen, 12 onthoudingen 
waardoor het voorstel wordt aangenomen.

 Voor de kiddy’s en reserveleden stemmen 44 voor, 2 tegen, 8 
onthoudingen waardoor het voorstel wordt aangenomen.

Contributie wordt dus als volgt: senioren €150,-, jeugd €100,-, kiddy’s 
en reserveleden €40,-

Verkiezing nieuwe kascommissie
Dre vraagt de leden zich aan te melden voor de kascommissie. Pascal 
Janssen heeft al toegezegd er nog een jaar aan vast te plakken. Rudi 
Sanders meldt zich aan en Fred v.d. Horst meldt zich als reserve. 
Dre dankt de 3 leden.

Bestuursverkiezing
Stefan Bell is aftredend en verkiesbaar als penningmeester. Dre vraagt 
de leden bij handopsteking, in afwijking van het Huishoudelijk Regle-
ment, te stemmen. Stefan Bell wordt met 52 stemmen voor en 2 ont-
houdingen herkozen.

Samenstelling hoofdbestuur
Leny leest de functielijst voor. Merkt op dat de schuin gedrukte func-
ties bij het dagelijks bestuur “niet gekozen functies” zijn. Leny begreep 
dat bij jeugdzaken Addie Dijkstra het hoofd is geworden. Mocht dit niet 
kloppen, geldt ook voor de overige functies, graag even een seintje. 
Doet een oproep aan de leden om de vacante functies in te vullen.
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Raad van Advies 
Peter Kemper, lid van de Raad van Advies, geeft een toelichting op het 
eindrapport wat onlangs aan het bestuur is voorgelegd. RVA is een jaar 
geleden begonnen om de club door te lichten en in gesprek gegaan 
met het bestuur over het reilen en zeilen van Tivoli. In maart zijn de 
leden er bij betrokken in een discussieavond waarin een fi lmpje werd 
getoond, “Back to Basics”. Daarna moesten in groepen een aantal vra-
gen worden beantwoord met daaraan gekoppeld een discussie over de 
antwoorden. De bal ligt nu bij het bestuur wat ze met het rapport doen. 
De vraag is hoe nu verder met de RVA? We willen desgewenst de club 
blijven adviseren.
Dre bedankt Peter. De RVA heeft de club een beetje wakker geschud. 
We zijn al met een paar aanbevelingen aan de slag gegaan: De TS 
staat nu in de steigers; we zijn bezig om de organisatie weer op poten 
te zetten; er wordt gewerkt aan concept functie & taakomschrijvingen; 
de Statuten en HR worden vervangen en binnenkort in een BLV voor-
gelegd aan de leden.
We zijn denk ik op de goede weg. Er begint weer iets te bloeien binnen 
de vereniging, een club waarin iedereen mee kan doen waarin de on-
derlinge saamhorigheid weer een grote rol moet gaan spelen. Met dank 
aan RVA. Natuurlijk is jullie advies welkom. Hoe we dat gaan invullen 
daarover moet de RVA en het bestuur binnenkort maar eens om de ta-
fel gaan zitten.

Rondvraag
Stef Verdonschot: Waarom is er dit jaar geen eindejaarsfeest georgani-
seerd zoals is toegezegd?
Antwoord: De activiteitencommissie was afgelopen seizoen onvoldoen-
de bezet. John Hanraths geeft aan het wel weer te willen organiseren 
met voldoende mensen. Stef stelt zich gelijk beschikbaar.
Stef Verdonschot: Zit Frans Mink nog bij de TS en hoe is het met hem?
Antwoord: Het gaat naar omstandigheden weer redelijk met Frans. Was 
afgelopen zondag nog aanwezig bij de eerste thuiswedstrijd van het 1e. 
Frans zit nog bij TS en met zijn ervaring hoort hij er gewoon bij en voelt 
zich er nog steeds bij betrokken.
Fred v.d. Horst: Stelt voor om het rokershok dicht te maken i.v.m. de 
kou en wind.
Antwoord: Henk Tholen antwoordt dat dit ook de bedoeling was maar 
dat het materiaal op is. Ideaal zou zijn een rolluik van 4,5 m, dus wie 
wat weet?
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Broeder Harry: Als de P-plaats vol is kan er geen ziekenauto meer 
door, catastrofaal! Daarnaast is het voor mij moeilijk om met m’n rol-
stoel bij de ingang te komen, ze zetten de auto maar ergens neer. Is 
ook onduidelijk voor onbekenden waar de ingang is.
Antwoord: Leny zal contact opnemen met de Karpen en de school.
Broeder Harry: Vindt het catastrofaal dat 3 ploegen tegelijkertijd op het 
veld trainen. Vindt dat het 1e  een heel veld tot zich beschikbaar moet 
hebben.
Antwoord: Met Fadil besproken en er is geen probleem. Hij heeft het 
hele veld voor de warming up niet nodig.
Jim Hoeijmans: Valt het 2e onder de selectie en is de contributie voor 
iedereen gelijk?
Antwoord: Het 2e valt in principe onder de selectie. De contributie is 
voor iedereen gelijk.
Fred Meulensteen jr.: Weet Michel Mohamlal wel dat hij op de lijst staat 
van clubscheidsrechters?
Antwoord: Leny, “Bert v. Dun fl uit nu bij het 3e en wat doet Michel”? 
Fred, “Die kunnen wel in noodgevallen voor het 3e oproepen”. Leny: 
“Dan voeren we hem af bij de vaste clubscheidsrechters”. Fred v.d 
Horst meldt zich ook aan als clubscheidsrechter.
Tinus Legius: Staan er nog activiteiten op de agenda?
Antwoord: Op dit moment geen. Probleem is dat de activiteitencommis-
sie incompleet is.
Tinus Legius: Is het mogelijk om een ijzerbak neer te zetten, is toch 
weer een bron van inkomsten?
Antwoord: Leny zal navragen of het mag en of er een vergunning voor 
nodig is.

Pauze
Met het traditionele drankje van de S.V.

Beantwoorden rondvraag
Zie bij 11.

Sluiting
Dré bedankt iedereen voor zijn inbreng en hoopt dat als iedereen zijn 
steentje bijdraagt en we elkaar steunen dit de onderlinge band zal ver-
stevigen en ons doel, “Van Tivoli in 2016 een stabiele 4e klasser te ma-
ken”, kunnen verwezenlijken.





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
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HANDHAVING NIEUWE REGELS

Handhaven of niet?

Nieuwe wetten
Met het vernieuwen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en 
het Gedragsreglement Normen & Waarden willen we het komende sei-
zoen een frisse en duidelijke start maken. Iedereen weet nu weer  wat 
van hem verlangd wordt en waar hij aan toe is. Het moet niet zo zijn dat 
de regels alleen mooi op papier staan, maar er in de praktijk de hand 
mee wordt gelicht. Daarom zal het bestuur er het komende seizoen op 
toezien, dat de regels worden nageleefd van hoog tot laag en het ge-
sjoemel met de regels tot het verleden behoort.  
Een voorbeeld. De regel is dat iedereen voor aanvang van de com-
petitie de contributie voor het komende seizoen heeft betaald. Dat 
betekent, dat op 7/8 september diegene die nog niet betaald heb-
ben, niet spelen. U zult denken, “Och dat zie ik iedere maand in het 
clubblad staan en er gebeurt toch niets, de soep zal wel (weer) niet zo 
heet worden gegeten”. Wel, dan denkt u nu verkeerd. Het bestuur zal 
er vanaf het komende seizoen streng op toezien, dat spelers die niet 
hebben betaald, niet worden opgesteld. Dan speelt het betreffende 
team maar met tien of negen man. Dan moet het team niet het bestuur 
lelijk aankijken, maar de speler die niet heeft betaald. Die laat het team 
en de club in de steek. Stelt de leider deze dan wel op, dan volgen er 
sancties zowel tegen de leider als de speler. 
Daarnaast kunnen we het als club ook niet veroorloven om onge-
rechtigde spelers op te stellen, zoals bv. geen spelerspas. Afgelopen 
seizoen is er een aantal voorvallen geweest, waardoor we moeten 
uitkijken dat er geen teams door de  KNVB uit de competitie worden 
gehaald.

Om misverstanden te voorkomen, dat geldt ook voor spelers van het 
eerste. Die zijn ook gewoon lid van Tivoli, dus die betalen ook gewoon 
contributie. Geen privéleges meer vooraf zoals voorheen, want dat 
geeft alleen maar problemen. Natuurlijk heeft het vaandelteam een 
streepje voor, maar dan niet zoals in voetballand vaak gedacht wordt  
“Eerst belonen en dan presteren”.  Dat  geeft alleen maar narigheid en 
we willen nu eens een keer een leuk voetbalseizoen, voor alle partijen, 
zonder allerlei randverschijnselen wat vaak niets meer met het spelletje 
voetbal te maken heeft.
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Duidelijkheid
We hopen dat iedereen hier aan meewerkt, want het bestuur wil met 
deze nieuwe start duidelijkheid scheppen. We willen ervan af, dat wij 
als bestuur alleen maar aan het lijmen en problemen aan het oplossen 
zijn, waardoor we aan besturen vaak niet toekomen. Het bestuur is hier 
door verschillende oorzaken soms mede debet aan, maar we hopen nu 
er meer bestuursfunctie bezet zijn, alhoewel de voor- en vicevoorzitter 
stoppen, het komende seizoen weer een beetje verder te kunnen gaan 
opbouwen. De laatste jaren was het eigenlijk steeds herbouwen, want 
wat je aan ene kant opbouwde, werd net zo hard aan de andere kant 
weer afgebroken.
We zijn druk bezig om de structuur van Tivoli weer op poten te zetten 
en de diverse taken en functies weer in te vullen. Dat kunnen we niet 
alleen, maar hebben daarbij de hulp van de u nodig. 
Daarnaast willen we ook graag weten, wat er in de club gebeurt en dat 
is het afgelopen seizoen niet altijd het geval geweest.  Ook een van de 
ergernissen is, dat er zaken worden gedaan buiten de verantwoorde-
lijke persoon om. Allemaal goed bedoeld, maar ga bij een probleem of 
een vraag naar de juiste persoon of verwijs daar dan naar. De kans is 
dan kleiner, dat er iets fout gaat of irritatie ontstaat van in de trend van 
“O, leuk dat ik dat ook weet …….”.
Met andere woorden: communiceer met de juiste persoon en wat ook 
belangrijk is,

“Zeg wat je doet en doe wat je zegt”,

dan gaat het, ongeacht de sportieve resultaten, een leuk en duidelijk 
seizoen voor iedereen worden.
De nieuwe reglementen zijn niet voor niets opgesteld. De oude vol-
deden gewoon niet meer aan de huidige tijd. Samen als vereniging 
hebben we deze goedgekeurd, dan moeten we ze ook samen naleven 
anders maken we ons zelf belachelijk. Het klinkt misschien pessimis-
tisch, maar het zou goed kunnen, dat we anders het voortbestaan van 
s.v.Tivoli op het spel zetten. 
Daarom ook de inleidende kop met vraagteken, waarmee niet alleen 
bedoeld wordt, handhaven we de reglementen, maar ook of Tivoli zich 
kan handhaven? 

Het bestuur SV Tivoli
★ ★ ★
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INDELING TIVOLI 1 2013 - 2014

5e Klasse E
Casteren
DBS 
De Bocht ‘80
De Weebosch
DEES 
DOSL 
ETS 
Knegselse Boys
LSV 
Pusphaira
Sterksel
Terlo
Tivoli
Vessem

★ ★ ★

RDW -Erkend - LPG - inbouw station
Verkoop - reparatie LPG apparatuur
BOVAG garage bedrijf

Tel: 040-2438226 www.reprofairautogas.com
Fax: 084-2272798 info@reprofairautogas.com
Mobiel: 06-53413966

Ruysdaelbaan 35, 5613 DX Eindhoven

REPROFAIR
autogas
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ARCHIEF TEAMFOTO’S

Onze webmaster Willem Scheenjes is in samenwerking met onze re-
dacteur Jack Engelen bezig een mooi archief met teamfoto’s op te zet-
ten voor de website. Het eerste resultaat is nu al op de website te vin-
den, maar u zult begrijpen, dat de feiten nog lang niet volledig zijn. Wij 
doen daarom een beroep op u om de nog vele vraagtekens en onvol-
ledigheden te verbeteren. Ook zijn er beslist nog meer foto’s onder de 
mensen, die wij nog niet hebben. Als u ervoor zorgt, dat wij die in het 
bezit krijgen, dan zijn dat weer mooie aanwinsten voor dat archief. Wij 
rekenen op uw aller medewerking, waarvoor bij voorbaat onze dank. 
Wij streven ernaar om aan het eind van het komende seizoen een fan-
tastisch en volledig mogelijk archief op onze website te hebben. Voor 
de volledigheid vindt u hieronder de mededeling over dit onderwerp, 
zoals die op de website staat.

Archief Teamfoto’s
Er is een begin gemaakt om teamfoto’s van heden en verleden op onze 
website te zetten. Er zijn nog voldoende teamfoto’s in omloop om hier-
bij te zetten, maar dat kost even tijd. Mocht u iets vinden bij de foto’s, 
wat volgens u niet klopt of u heeft een foto die we nog niet hebben, 
graag even een seintje naar de webbeheerder of clubbladredactie. Op 
dit moment ontbreken er nog veel namen van spelers, maar ook het 
team en in welk seizoen de foto is genomen. Staat er een vraagteken 
of een achter z’n hoofd krabbende smiley, dan is het niet geheel zeker 
of deze gegevens juist zijn. Mocht u het wel weten, dan zijn we u zeer 
erkentelijk als u die aan ons wilt mailen.  Willemweb@svtivolivoetbal.nl  
of  svtivoliclubblad@zonnet.nl 

U kunt de teamfoto’s vinden onder [Media & Archief] [centraal archief 
vor Foto-Film-Clubblad] [Fotoalbums] [Teamfoto’s].

Veel plezier!

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ronnie Kox is weer goed bezig en heeft ons weer de nodige gein en 
ongein gestuurd. Ook hebben we weer wat bijdrages mogen ontvangen 
van onze neef Kevin Engelen. Onderstaand treffen jullie onze selectie 
voor deze maand aan.

Geschiedenis
Vraagt de juf in de les: ”Wie weet wat voor belangrijks er gebeurde in 
1483?” Jantje steekt zijn vinger op: ”Toen werd Martin Luther geboren, 
juf!” “Dat is goed jantje! Weet je ook wat er in 1487 gebeurde?” Jantje: 
”Toen werd hij 4 jaar, juf…”

Crisis
Wanneer hebben we een echte crisis?
Wanneer we geen wijn meer hebben om bij het water te doen.

De jeugd van tegenwoordig
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Dik?
Een jong stelletje maakt zich op om een avondje weg te gaan. Ergens 
wil het met haar kleding niet zo vlotten en ze staat maar voor de spie-
gel te draaien. Op een gegeven moment draait ze zich naar haar vriend 
en zegt: “Eerlijk zeggen. Zie ik er in deze jurk dik uit?” Hij bekijkt haar 
van onder tot boven en zegt dan heel voorzichtig: “Eerlijk gezegd: Ja”, 
en als hij haar gezicht ziet betrekken, zegt hij er snel achteraan: “Maar 
dat komt op zeker niet door je jurk”.

Vrouwen en geografi e. Herkenbaar?
Tussen 18 en 20 jaar is de vrouw zoals Afrika: wild en een natuurlijke 
schoonheid met vele mysterieuze en onbezochte gebieden;
Tussen 21 en 30 jaar is een vrouw zoals Amerika: ontwikkeld en staat 
open voor zakelijke prikkels, vooral met de rijkere;
Tussen 31 en 35 jaar is een vrouw zoals Indië: sensueel, ontspannen 
en zelfbewust van haar schoonheid;
Tussen 36 en 40 jaar is een vrouw zoals Frankrijk: smakelijk rijp en een 
aangenaam gebied om te bezoeken;
Tussen 41 en 50 jaar is een vrouw zoals Joegoslavië: de oorlog is ver-
loren, de schades van het verleden hebben hun sporen achtergelaten, 
m.a.w. grote herstellingswerken zijn noodzakelijk;
Tussen 51 en 60 jaar is een vrouw zoals Rusland: uitgestrekt en oncon-
troleerbaar, de kilte schrikt de bezoekers af;
Tussen 61 en 70 jaar is een vrouw zoals Mongolië: een roemrijk verle-
den van grote overwinningen maar helaas zonder toekomst;
Na 70 jaar is een vrouw zoals Afghanistan: iedereen weet waar het ligt, 
maar niemand wil er naartoe.

Economie
Wat is de defi nitie van economie?
Kosten noch moeite besparen om kosten en moeite te besparen.

Aardbeien
Een man kwam thuis met twee grote emmers koemest voor de tuin, die 
hij had gehaald bij een boer uit de buurt. “Waar is dat voor?” vroeg zijn 
zoontje van zes. “Voor de aardbeien.” zei de man.. Het zoontje staarde 
hem aan en zei toen: “Ik heb ze liever met slagroom, mag dat ook?”



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  



van Os
Klussenbedrijf & Metselwerken

Oranje Nassaulaan 15
6026 BW  Maarheeze
0495 - 59 45 37
06 - 53 52 37 55
klussenbedrijf@npvanos.nl
www.npvanos.nl

Danny’s
attooT Place

LEENDERWEG 315  5643 AK  EINDHOVEN
www.dannystattooplace.nl

TEL: 06-41397679
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Drank en seks

Jeuk
Er komt ‘n man bij de dokter en zegt: “Ik heb vreselijke jeuk in het 
kruis”. De dokter zegt: “Kleedt U zich maar even uit, dan kijk ik wel 
even.”
“Ach” zegt de dokter, “ik zie het al. Schaamluis”.
“Maar dokter”, zegt de man, “dat kan helemaal niet!! Ik ben pastoor!!”
“Nou”, zegt de dokter: “Dan zijn het Lieve Heers-beestjes”!!!!!

De maat vergeten
“Ik had graag een paar handschoenen voor mijn vriendin,” zegt Karel 
tegen de knappe verkoopster, “maar ik ben vergeten welke maat ze 
heeft.” Het meisje is erg behulpzaam en legt haar hand in de zijne. 
“Klopt dit ongeveer?” vraagt ze. 
“Ja,” zegt Karel enthousiast, “dit voelt  hetzelfde als met mijn vriendin.”
Als het verkoopstertje de handschoenen heeft ingepakt, vraagt ze: 
“Kan ik u verder nog ergens mee van dienst zijn?” “Tja,” zegt Karel 
aarzelend, “ik zou eigenlijk ook nog graag een bh-tje voor haar kopen, 
maar nou ben ik vergeten welke maat...”

Ontbijt met Bartje
Bartje komt naar beneden voor zijn ontbijt, zijn moeder vraagt hem of 
hij zijn klusjes al heeft gedaan. “ Nog niet”, zegt Bartje. “Dan krijg je nog 
geen ontbijt”, zegt zijn moeder. Dus Bartje helemaal chagrijnig. Hij gaat 
de kippen voeren en geeft een kip een schop! 
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Dan gaat hij de varkens voeren en geeft een varken een schop! Dan 
gaat hij de koeien melken en geeft een koe een schop! Dan komt hij 
weer binnen. Zijn moeder geeft hem een kom droge havermout. “Waar-
om krijg ik nu geen eieren en spek? En waarom geen melk in mijn ha-
vermout?” vraagt Bartje verontwaardigd. “Wel?,   zegt moeder, ik zag 
je een kip schoppen, dus je krijgt geen eieren voor een week.” “En ik 
zag je een varken en een koe schoppen, dus krijg je ook geen spek en 
melk voor een week”,   zegt zijn moeder streng. Bartje baalt nog meer.
Dan komt zijn vader binnen, schopt de poes opzij en gaat zitten aan het
ontbijt. Bartje kijkt lachend naar zijn moeder en zegt: “Vertel jij het hem 
of zal ik???”

Telefoonrekening
Vader komt thuis van zijn werk, opent de post, krijgt een rood hoofd en 
roept iedereen bij elkaar……. “Zo’n belachelijke hoge telefoonrekening 
kan echt niet meer. Wat voeren jullie wel niet uit?  Ik ben het niet. Ik 
telefoneer namelijk altijd op mijn werk!” Moeder reageert, “Ja ik ook 
hoor, ik gebruik ook altijd de telefoon op mijn werk. Ik ben het ook niet.” 
Waarop de dochter zegt, “Ik kan het ook niet zijn, want ik bel altijd met 
de telefoon op mijn stageplaats.”
Alle blikken wenden zich nu naar de poetsvrouw, waarop deze rea-
geert: “Waarom kijken jullie naar mij? Jullie bellen toch ook van op je 
werk !”

★ ★ ★
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DE KEEPERSACADEMIE

Onderstaande mail vonden wij in onze mailbox. Interessant genoeg om 
die met jullie te delen.

We gaan weer beginnen!
De Keepersacademie start op zondag 25 augustus met nieuwe kee-
persopleidingen.
Met een vernieuwde website en met behulp van profkeepers en ex-
profkeepers, is er voor iedere keeper een uniek trainingsprogramma te 
volgen!

Ben je in de leeftijd van 6 tot 18 jaar en wil je Jeroen Zoet (RKC/PSV), 
Ruud Swinkels (Cambuur Leeuwarden), Tom Muyters (FC Eindhoven) 
en Harald Wapenaar (FC Volendam)  ontmoeten?
Geef je dan nu op voor de basisopleiding van de Keepersacademie!

De basisopleiding zijn 10 trainingen. Bij aanvang van de opleiding krijg 
je een gratis kledingpakket t.w.v. € 80.-
Heb je de basisopleiding afgerond, schrijf je dan nu in voor een van de 
vervolgopleidingen. 

Doe je mee? Schrijf je nu in!
www.keepersacademie.nl
of mail naar:
info@keepersacademie.nl

Met vriendelijke groet,
Wim Ribbens 
Keepers- en Techniekacademie Eindhoven
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De Academie werkt o.a. samen met:

★ ★ ★
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HET DERDE IN DEUTSCHLAND
(door onze redacteur Pascal Janssen)

Zoals wij van het derde het de afgelopen jaren gewend zijn, zijn we ook 
aan het eind van dit seizoen een weekendje weg geweest. Iedere keer 
zijn er een aantal “vrijwilligers” die de organisatie op zich nemen en dit 
jaar lag de organisatie in handen van McFredje en Pasje. 

Om voor een leuke afwisseling te zorgen, hadden zij besloten dat ze dit 
jaar niet naar de Ardennen wilden gaan. Het kostte hen behoorlijk wat 
zoekwerk op het internet maar uiteindelijk vonden ze een zeer geschik-
te locatie in de Eifel, in Duitsland dus.
Met zijn dertienen zijn we op bezinningsweekend geweest in De 
Nieuwe Pastorie, ofwel Das Alte Pfarrhaus. Een schitterend en kolos-
saal herenhuis midden in een dorpje naast de kerk. Met maar liefst 
18 slaapplaatsen hadden we daar ruimte genoeg. Fred, Pas, Robert, 
Diego, Tom, Yuri, Jorn, Eddy, Marc, Rob, Vincent, Guillaume en Hans 
waren degenen die van die slaapplaatsen gebruik konden maken. Uit-
eindelijk bleek dat zij niet allemaal evenveel gebruik maakten van de 
bedjes…

Zoals altijd reden we ook dit jaar op vrijdagmiddag naar de plaats van 
bestemming. Gepakt en bezakt met een volle aanhanger en drie volle 
auto’s over de A2 richting het zuiden. 
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Zoals altijd waren er weer hilarische momenten in fi le bij Maastricht, na 
de nodige biertjes moet er natuurlijk geplast worden. Net toen Pasje, 
Diego en Tommie stonden te plassen, kwam er een ambulance aan-
gescheurd over de vluchtstrook. Diego en Pasje doken snel de wagen 
in, maar kreupele Tommie was nog niet zover. Hij koos eieren voor zijn 
geld en dook ruggelings over de balustrade om niet geraakt te worden, 
recht in de brandnetels. Na deze hilariteit verliep de verdere reis voor-
spoedig en we waren tijdig in Deutschland.

Barbecue en bier waren ons deel die avond. Beerpong werd er ook 
nog gespeeld, helaas wist de tafel dit tafereel niet te overleven zoals 
je aan de foto kunt zien. Een voor een dropen we af naar onze mand-

jes. De volgende ochtend was de 
poetsploeg de sigaar. Na de nodige 
inspanningen was alles toch weer 
aan kant en konden we ons opma-
ken voor de activiteit van die dag. 
Yuri voelde zich te slecht om aan 
de activiteit deel te nemen en hij 
nam dan ook een sleutelrol in.
We boksten ons letterlijk door deze 
dag, op een luchtkussen konden 

we ons tegen elkaar uitleven. Extra grote bokshandschoenen, hoofdbe-
scherming en een hoop lol. Robert was de terechte winnaar van deze 
matpartijtjes, hij stond het meest in de ring tegen verschillende tegen-
standers. Na het boksen gingen we een lekker potje voetballen op een 
nabijgelegen veldje, al met al een gezellig samenzijn op deze dag.
Na de barbecue gingen we ’s avonds nog wat spellen spelen. De be-
hendigheid kwam van pas bij de spiraal terwijl anderen zich meer druk 
maakten om het drinken. Buiten werd er een vuurtje gebouwd op de 
barbecue en de zeverpraat was daar niet van de lucht. Later die avond 
kwam de tijdscapsule te voorschijn, die nog later ergens begraven is. 
Herinneringen aan het hier en nu voor later…

Op zondag hebben we de boel opgeruimd en zijn we 
rond 12uur vertrokken, we hadden namelijk nog een 
reisdoel. We gingen afscheid nemen van onze leider, 
Fred sr. Jarenlang is hij voor ons op en neer gereden 
vanuit België naar Eindhoven om ons te steunen en 
(bege)leiden. We hebben hem een mooi shirt met onze 
handtekeningen in een lijst cadeau gedaan. 
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Diezelfde shirtjes waren trouwens ook voor ons dertienen geregeld, 
ieder zijn eigen shirt met initialen en rugnummer op de borst gedrukt.

Al met al was het een fi jn weekend met veel gezelligheid. Vooral het 
feit dat we zoveel samen zijn geweest, in en om het huis, zorgde ervoor 
dat we ook echt met elkaar konden praten, zeveren en zuipen. Voor 
volgend seizoen hebben we nu weer frisse moed verzameld. We ne-
men afscheid van onze masterchief Fred jr, die zijn pijlen na jarenlange 
inzet even ergens anders op wil richten. Het zal volgend seizoen niet 
gemakkelijk zijn om het zonder zijn bezielende leiding te moeten doen. 
We zullen allemaal onze verantwoording moeten nemen, Stubbs en 
Bell nemen weliswaar wat taakjes op zich maar de zorg voor voldoende 
spelers ligt bij ons allemaal.
Jongens bedankt voor het ontzettend gezellige weekend, volgend jaar 
maken we er ook weer een feestje van. 
En Fred, bedankt voor de fi jne samenwerking met mij als organisatie 
van dit weekend!

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

Ik wou us unne kir gewon in ut Brabaonts zeveren.
Ut wiekentje weg is daarvur un goei inspiraotiebron, de echte Tivolia-
nen witte wel waarum…

Hoe kunde un Tivoliaan zèn?

We zèn wir us weg gewist,
Un wiekent meej dun mannu,

Ut war wir in grôt fi st,
Alles in kruiku en kannu

Naor Duitslaand, dun Eifel,
Un schon hus bij dun kerruk,

Gin ruimte vor twijfel,
Maor saomen aant werruk

Gij kent nie begrijpuh,
Wa ik allemaol bedoel,
Verbaosd zalde kijkuh,

Ut gi om un gevoel

Allin un Tivoliaan ken di snappu,
Want die zèn toch echt superieur,

Die weétu wannir ze moeten kappu,
En bekennu dan wel kleur

As Tivoliaan ben ik geboruh,
En trots ben ik darop,

Vor ieder die ut wil horuh,
Tivoli, das is de echte top

Pasje 3-7-2013

★ ★ ★



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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LEDENMUTATIES

Bedankt
Niels van Rooij F2
Justyna Irzykowska dames
Prince Quainoo E1
Maria van Poppel lid jeugdzaken
Hassan Akpinar selectie
Tom de Haas selectie
Maikel van den Heuvel jeugdleider/trainer 
Yaser Kadhem selectie
Jody Overman selectie
Jacky Reijnders kiddy’s
Jacky Reynders 3e
Sahan Ugur selectie
Youri Wolf 2e
Uger Yondem selectie
Danell van Zijl selectie
Tim Legius selectie
Mohamed Lalouchi selectie

Nieuw
Nuhyasar Karaca 4e

Meggie van Leeuwen dames
Djayden Dielissen E1
Oliver Ansing  selectie
Joey Bell  F1
Ynca Boon - van Luijn D1
Jaco van der Bruggen reservelid
Joey Buenen selectie
Muhammed Cakar 4e

Cem Eren 4e
Roy Gielen selectie
Angelique Janssen lid jeugdbestuur
Huh Karaca 4e

Johan van de Laar veteranen
Patrick Looymans selectie
Ivo Moesman selectie
Gökhan Naldemir 4e

Kevin van Och selectie
Beijhan Ozdemir 4e
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Perry Plompen veteranen
Ronald Rennenberg hoofd jeugdzaken
Marco Smids selectie
Jesse Spijker selectie
Peter Treffers hoofdtrainer
Luc Verbeek selectie
Ricardo Pinto selectie
Gijs Smulders 2e

★ ★ ★

LOTING BEKERWEDSTRIJDEN  TIVOLI 1

1e Wedstrijd
Nevelo - Tivoli

2e Wedstrijd
Nederwetten - Tivoli

3e Wedstrijd  
Tivoli - Hapert

★ ★ ★
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FRANS MINK BOKAAL 2013

“Op 02 juni 2013 houden wij voor de tweede maal een 6x6 veldvoet-
baltoernooi met als inzet de Frans Mink Bokaal. Frans Mink is een 
markant Tivoliaan en als eerbetoon aan het vele werk wat hij voor S.V. 
Tivoli heeft verricht, is dit toernooi naar hem genoemd.” Zo werd het 
toernooi aangekondigd en beter had ik het niet kunnen omschrijven, 
dus 2 juni jongst leden was het zover. Er waren tien teams afgereisd 
naar De Heihoef om te strijden om de felbegeerde Frans Mink Bokaal. 
Zij zijn door de organisatie onder leiding van Henk Tholen verdeeld in 
twee poules van vijf zestallen. 

De eerste editie van vorig jaar had te kampen met een 
regenbui, die helaas duurde van 08.00 uur tot 20.00 
uur. Maar vandaag waren de weergoden Frans Mink, de 
deelnemers, toeschouwers en andere belangstellenden 
gunstig gezind. Onder een lentezon werd om 11.00 uur 
het toernooi op gang geschoten. 

Poule A
In de eerste wedstrijd in Poule A zette Dreamteam Ehv een eerste stap 
richting groepswinst. Hoewel zij in eerste instantie nog op achterstand 
kwamen tegen Tivoli Vets A, werd het verschil in leeftijd uiteindelijk ook 
in de score tot uitdrukking gebracht: 3-1. Hierna kwam, wat later bleek, 
de directe concurrent van Dreamteam Ehv in actie: Doordouwers. Ook 
zij wisten hun openingswedstrijd betrekkelijk eenvoudig met 3-0 te win-
nen van het lokale FC Stratum. Het enige team wat tot nu toe nog niet 
in actie was gekomen, waren de Sjuana Boys. Zij mochten direct aan-
treden tegen het Dreamteam, dus zij wisten 
dat dit een zware wedstrijd zou worden. Een 
zware wedstrijd werd het uiteindelijk ook, 
maar wederom trok het Dreamteam aan het 
langste eind: 1-0. Ook de Doordouwers wis-
ten hun tweede poulewedstrijd te winnen. 
Dus alsof het lot het wilde, vond in de zesde 
wedstrijd een zes-punten-wedstrijd plaats, 
tussen twee zestallen die tot nu toe beide 
zes punten hadden behaald. De Doordouwers incasseerden in deze 
wedstrijd hun eerste twee tegendoelpunten van het toernooi en dat was 
net voldoende voor het Dreamteam Ehv: 2-1. Hiermee waren zij al (zo 
goed als) zeker groepswinnaar. 
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Beide zestallen wisten uiteindelijk ook hun laatste poulewedstrijd te 
winnen, waardoor het Dreamteam Ehv groepswinnaar werd. In de tien-
de en laatste groepswedstrijd traden de puntloze FC Stratum en Tivoli 
Vets A tegen elkaar aan. De 1-1 zorgde er uiteindelijk voor dat geen 
zestal uit Poule A zonder punten bleef. 
Het voorgaande leidde uiteindelijk tot de volgende eindstand in deze 
poule: 

 1 Dreamteam Ehv 4 12 10-   4
 2 Doordouwers  4   9   9-   3
 3 Sjuana Boys  4   6   6-   4
 4 FC Stratum  4   1   4- 11
 5 Tivoli vets A  4   1   2-   9

Poule B
De eerste wedstrijd uit deze poule was een bijzondere. Het was name-
lijk niet alleen de enige doelpuntloze poulewedstrijd dit toernooi, het 
was meteen de topper in deze groep en het bleek uiteindelijk ook de 
fi nale te worden om de Frans Mink Bokaal. FC Bara en Cock & Bulls 
hielden beiden dus hun kruit vooralsnog droog. De Tivoli Vets B de-
den dit duidelijk niet en denderden in hun eerste wedstrijd met speels 
gemak over de Krasse Knarren heen: 0-8. DVS was ook dit jaar weer 
vertegenwoordigd met een elftal, zij konden helaas in hun eerste wed-
strijd geen potten breken. Na vijftien minuten spelen tegen Cock & 
Bulls stond een duidelijke 0-4 op het scorebord. De makkelijk scorende 
Tivoli Vets B hadden blijkbaar in de eerste wedstrijd hun kruit verscho-
ten, want in de drie wedstrijden hierna vonden zij ‘slechts’ drie keer het 
net, wat leidde tot een totaal van zes punten. FC Bara en Cock & Bulls 
daarentegen scoorden er beide wel lustig op los, wisten de laatste drie 
wedstrijden te winnen en werden dus nummer 1 en 2 in de poule. 
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Opvallend was dat Cock & Bulls geen een tegentreffer hoefden te in-
casseren in de groepsfase. De Krasse Knarren waren niet zo taai als 
hun naam deed vermoeden, zij bleven met slechts twee doelpunten 
voor het enige team dat geen punten wist te behalen dit toernooi. De 
gezien het doelsaldo attractieve wedstrijden van DVS leverden hen 
slechts drie punten op, wat uiteindelijk de volgende eindstand tot ge-
volg had:

 1 FC Bara  4 10 12-   2
 2 Cock & Bulls  4 10   9-   0
 3 Tivoli vets B  4   6 11-   6
 4 DVS   4   3   7- 12
 5 Krasse Knarren 4   0   2- 21

De fi nales
De eindstanden in de poule zorgden er dus voor dat Dreamteam Ehv, 
tot nu toe nog zonder puntverlies, het op moest nemen tegen Cock 
& Bulls, die tot nu toe nog zonder tegentreffers waren. In de andere 

halve fi nale stond de 
wedstrijd tussen het 
ongeslagen FC Bara 
en de Doordouwers op 
het programma. In de 
halve fi nales bleek dat 
de nummers 1 en 2 uit 
Poule A niet opgewas-
sen waren tegen de 
zestallen uit Poule B. 
Zowel het Dreamteam 
Ehv als de Doordou-
wers delfden het on-

derspit, al moesten daar in de wedstrijd FC Bara - Doordouwers wel 
penalty’s de beslissing brengen. Maar dankzij een sterke doelman en 
koelbloedige strafschopnemers trok FC Bara dus aan het langste eind. 
Dit betekende dat de openingswedstrijd van het toernooi ook de fi nale 
zou zijn.

De uitslag van de eerste ontmoeting (0-0) liet blijken dat beide ploegen 
aan elkaar gewaagd zouden zijn en dit bleek in de fi nale ook. Cock & 
Bulls kwamen vrij snel op een 1-0 voorsprong. 
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Daarna kregen beide zestal-
len een aantal kansen, maar 
langzaamaan werd duidelijk 
dat Cock en Bulls in de fi nale 
een maatje te groot was. 
Dit drukten zij halverwege 
de wedstrijd ook in de score 
uit toen de 2-0 op het bord 
verscheen. Hiermee was de 
wedstrijd grotendeels ge-
speeld. De drie dames, die 
in de eerdere wedstrijden al 
hun steentje hadden bijgedragen, mochten ook het laatste deel van de 
fi nale nog invallen. Ook zij bleven overeind tegen FC Bara, waarna de 
scheidsrechter bij een 2-0 stand het toernooi afblies.

Na deze goed georganiseerde 
dag mogen we wel concluderen 
dat Cock & Bulls de terechte 
winnaar is van de tweede Frans 
Mink Bokaal. Zij vielen dit toer-
nooi niet alleen op vanwege het 
beste spel, maar ook de tenues 
waarin zij hun zes wedstrijden 
afwerkten, waren niet te mis-
sen. Of zij met het fl uoresce-
rend groen/geel tenue de tegen-

standers afl eidden of dat zij door wat drankjes beter gingen voetballen, 
laat ik in het midden, maar effectief was het wel. Voor de volledigheid 
herhalen we nog even de volgende informatie uit het vorige clubblad: 
Cock & Bulls bestond uit keeper Remi Hendrikx, onze selectiespelers 
Richard van Dun, Jimmy Hoeymans en Tommie de Haas en Tommie’s 
broers Niels en Bas de Haas. En die hadden natuurlijk nooit gewonnen, 
als zij niet versterking hadden gekregen van een drietal lieftallige meis-
jes uit ons damesteam, te weten Nina Evers, Anna Welten en Meggie 
van Leeuwen,(redactie).

Dat Frans Mink zelf ook nog even acte de presence gaf, gaf het toer-
nooi een extra speciaal tintje. 



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



☞
33

De teams hebben zich allemaal sportief gemanifesteerd, de organisatie 
was goed, het weer zat mee en het bleef nog lang onrustig op De Hei-
hoef. Kortom, het toernooi is voor herhaling vatbaar.

De webryder,
Marc van Hout     
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★ ★ ★
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GETROUWD: STIJN DE WERK EN CHRIS GIEPMANS

Ja, ja, de “Red Devil” is gestrikt.
Op 21 juni is Stijn de Werk met zijn Chris getrouwd. Zijn teammaten 
van het derde mochten mee komen feesten ’s avonds in de Vlierhof in 
Strijp.
Speciaal voor de Tivolianen bracht Stijn samen met een vriend zijn ver-
sie van Watskeburt ten gehore, Stijns versie heette: Kgeef un beurt…
Het was een ontzettend gezellige avond.
Via deze weg feliciteren wij Stijn en Chris!
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DE VETERANEN

Het EVV-toernooi

De kersverse kampioenen mochten op 15 juni voor de laatste keer dit 
seizoen hun kunsten gaan vertonen. Dit zou gaan gebeuren op het 
EVV-veteranen toernooi, waar de veteranen er in 2010 nog met de titel 
vandoor zijn gegaan. Maar na een lang (succesvol) seizoen en met 
maar één wisselspeler was het afwachten hoe de dag zou lopen.

Tivoli – De Valk: 5-0
Het toernooi begon voor de vets 
uitstekend: vijf doelpunten voor en 
geen tegen en dat zelfs zonder te 
spelen. De valken waren namelijk 
niet op komen dagen… Deson-
danks waren de veteranen na een 
speelronde wel de lijstaanvoerder.

Tivoli – EVV 3: 2-1
Tegen het veel jongere EVV 3 
stond de echte opening van het toernooi voor de Tivolianen op het pro-
gramma. Hoewel het inmiddels al 15.20 uur was, waren de vets nog 
niet wakker, want binnen twee minuten stond er al 0-1 op het score-
bord. Het korte format met wedstrijden van een kwartier betekende dat 
er weinig tijd was om de achterstand ongedaan te maken. Halverwege 

de wedstrijd werd John 
ingebracht en dit bleek 
een gouden wissel te 
zijn. Vier minuten voor 
tijd knikte hij uit een cor-
ner de gelijkmaker tegen 
de touwen. Dit was het 
teken voor een slotof-
fensief. Het bleek een 
uiterst succesvol offen-
sief. Bij het scheiden van 
de markt wist Hennie zijn 

tegenstander te passeren en ditmaal kon Henk afronden met het hoofd: 
2-1.
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Tivoli – EVV 2: 2-0
De tweede wedstrijd van de 
Tivolianen was wederom tegen 
een elftal van EVV. Op papier 
een makkelijkere wedstrijd dan 
de eerste en dat bleek op het 
veld ook. Hoewel Tivoli beter 
was duurde het vrij lang voordat 
het veldoverwicht op het score-
bord tot uitdrukking kwam. Na 
elf minuten kon Hennie afronden na een goede actie van Jaffa: 1-0. 
Een minuut later stond Jaffa met een goede actie opnieuw aan de basis 
van een treffer. Deze keer forceerde hij een penalty, die onberispelijk 
werd binnen geschoten door Stef: 2-0. Ondertussen was Henk gebles-
seerd uitgevallen, dit betekende dat Willie zich als nieuwe reserve om 
moest gaan kleden.

Tivoli – Wilhelmina Boys: 1-2
In de vierde wedstrijd tegen de 
jongere Boys uit Best bleek dat 
het toernooi, door het kleine aan-
tal wissels, conditioneel haar tol 
begon te eisen. Hoewel de vets 
lang stand konden houden, stond 
na tien minuten toch de 0-1 op 
het bord, nadat Stef een voorzet 
verkeerd inschatte. De Tivolianen 
wendden zich weer tot een slotof-
fensief, maar dit keer werkte het 
averechts. Na dertien minuten 

counterden de Boys naar een 0-2. Een minuut later vond Bert echter 
weer de aansluitingstreffer. Hij lette goed op bij een vrije trap en krulde 
hem binnen voordat een Boy dit in de gaten had: 1-2. Verder dan dat 
kwamen de veteranen niet meer. 

Tivoli – Brabantia: 0-4
Meteen na de wedstrijd tegen Wilhelmina Boys stond weer een wed-
strijd op het programma, tegen Brabantia. De veteranen waren duidelijk 
nog niet hersteld van die wedstrijd, want het spel was erg matig. De 
doelpunten vlogen de vets dan ook om de oren. 
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Na tien minuten spelen werd 
er al tegen een 0-3 achter-
stand aangekeken en uitein-
delijk viel ook nog de vierde 
tegentreffer. De overwinning 
van het toernooi was nu dus 
defi nitief uit zicht. 

Tivoli – EVV 1: 1-1
De laatste wedstrijd van van-
daag was wederom tegen een 
team van EVV. Het leek erop 
dat de Tivolianen deze wedstrijd lieten lopen, want binnen een minuut 
stond het 0-1. In het vervolg van de wedstrijd was echter niet te zien 
dat EVV nog wel ergens voor speelde, want de partij ging gelijk op. In 
de laatste minuut wist Bert dit zelfs te benadrukken: 1-1. Dus de vetera-
nen sloten het seizoen af zoals ze begonnen waren: met een gelijkspel. 

De Tivolianen konden vandaag niet op volle oorlogssterkte aantreden. 
Ook waren er gedurende de namiddag weinig rustmomenten, want met 
slechts negen verschillende spelers heeft dus iedereen aardig wat mi-
nuten moeten maken. Desondanks wisten de veteranen het seizoen af 
te sluiten met een redelijke derde plaats.

Tot volgend seizoen. 

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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SV TIVOLI VETERANEN

De Feestdag en -avond

Op zaterdag 8 juni hebben de Veteranen een succesvol seizoen alvast 
afgesloten met een feestdag en -avond. Na het seizoen 2011/2012 ont-
brak de offi ciële seizoensafsluiting, maar na twee jaar geduld was het 
vandaag dus weer zover. Helaas was de opkomst dit jaar met slechts 
25 deelnemers (bestaande uit veteranen en hun partner) wat aan de 
lage kant, maar dat mocht de pret niet drukken. Ook het weer hielp ge-
lukkig erg mee, want op een van de beste dagen van 2013 zouden de 
activiteiten voornamelijk buiten plaatsvinden.

De organisatie 
(Frank vd Ven, Henk 
Rennenberg en Marc 
van Hout) had eerst 
een gezamenlijke 
lunch geregeld, dus 
de veteranen werden 
rond 11.30 uur in de 
kantine op De Hei-
hoef verwacht. Nadat 
zij zich ten goede 
hadden gedaan aan 
de soep, broodjes 

en wat fruit was het wachten op de activiteit. De activiteit werd al snel 
duidelijk, want tijdens de lunch kwam er een jeep met een enorme 
aanhanger het sportpark op. In de aanhanger stonden twaalf tandems, 
dus het werd een tandemtocht. De veteranen werden in een drietal 
groepen verdeeld, waarna zij de tocht door de Leenderheide en omge-
ving mochten gaan maken. Uiteraard was niet iedereen het eens met 
de groepsindeling (Hennie), want er was bijvoorbeeld commentaar te 
horen dat de winnaar vooraf al bekend zou zijn. Maar ik kan iedereen 
verzekeren dat dit volkomen eerlijk is gebeurd. Onderweg moesten er 
een aantal vragen beantwoord worden over de omgeving, het afgelo-
pen seizoen en andere categorieën. Ook was er een tussenstop waar 
de veteranen een spel mochten doen wat mogelijk nog ouder was dan 
zij zelf: blikgooien. 
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In het rijtje van de tocht, de quiz en het spel misten we natuurlijk nog 
een belangrijk ingrediënt. Maar de organisatie had de route al eens 
eerder afgelegd, dus er waren ook verschillende (drink)pauzes gere-
geld. Dit was ook wel nodig om de dertig warme kilometers af te kun-
nen leggen. Bij de eerste pauze bij Café de Boerderij/Manege van Meijl 
in Heeze was ook cameraman Jim weer aanwezig, hij offerde zich 
op om mooie beelden van de tocht te kunnen schieten, die inmiddels 
ook op de website te vinden zijn. Nadat Leende en Leenderstrijp ook 
werden aangedaan, werd er volgens de route koers gezet richting de 
ingang van het Leenderbos. 

De groep onder leiding van Frank. had echter een kortere route geno-
men, wellicht om de andere groepen op een verkeerd spoor te zetten. 
Het was ook niet verwonderlijk dat zij ook de eerste groep waren die 
uiteindelijk weer terug bij De Heihoef waren. Dit kwam mede doordat 
de overige twee groepen zich op de terugweg ook niet aan de route 
hebben gehouden, want volgens het spoorboekje werd De hut van Mie 
Pils niet aangedaan maar daar hadden de meeste veteranen geen 
boodschap aan. 

Nadat iedereen zich uiteindelijk weer bij de kantine had gemeld, werd 
het eten voorbereid. Een probleem met het gasstel van de enorme 
wokpan was snel verholpen, dus konden de veteranen hun energie-
voorraad weer aanvullen. Toen iedereen bijgekomen was van de tan-
demtocht en van het eten, vond de ontknoping van de quiz plaats. Het 
bekende Ik hou van Holland spel zou de doorslag gaan geven welke 
groep zich in ieder geval een jaar lang “de winnaar” van de Veteranen-
dag zou mogen noemen. 
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Of het een verrassing was of niet zal ik in het midden laten, maar uit-
eindelijk ging de groep bestaande uit Frank & Nettie, Gijs & Marc, Peter 
& Helga en Thuur & Willie er met de beker vandoor. 

Onder het genot van de nodige drankjes werd er nog druk gediscus-
sieerd over de uitslag, maar desondanks was het zoals gewoonlijk nog 
een gezellige avond. Hoewel er dus vandaag relatief weinig veteranen 
op de been waren, hebben degene die wel aanwezig waren, denk ik, 
een leuke dag gehad. Ikzelf in ieder geval wel. Dan rest mij nog ieder-
een te bedanken die deze dag tot een succes hebben gemaakt, omdat 
ik niemand wil vergeten, zal ik hier geen namen noemen.

De webryder,
Marc van Hout 

★ ★ ★
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DE FAMILIE SANDERS

Graag willen wij onze oud-redacteur van harte en dubbel feliciteren. 
Hans Sanders is namelijk op 19 april 2013 met zijn Gaby getrouwd. 
Deze feestelijke gebeurtenis werd op 6 juli jl. opgevolgd door een, zo 
mogelijk, nog feestelijkere happening. Hans en Gaby zijn op die dag 
namelijk de trotste ouders geworden van hun zoon Luuk.
Vanuit het Vlasven feliciteren wij hen dan ook graag dubbel van harte 
en voor de liefhebbers plaatsen we hieronder twee foto’s.

★ ★ ★
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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 De Frituurhal
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
Boek- en Kantoorboekhandel van Grinsven Reprofair Autogas

SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR ANDERE 
SPONSORS:

Autohandel A. Visser Theunissen Machines en Gereedschappen
Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Select Cars Woonbedrijf
Ontmoetingscentrum D’n Tref Eetcafé 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
S.D.A. Eethuis Ottoman
Kleinkiskamp Tegelwerken

★ ★ ★
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- er een nieuwe Tivoli-telg is geboren
- deze kleine Rotterdamse beast Luuk is  
 genaamd
- dat nog eens wat (S)anders is
- wij onze oud-redacteur van harte geluk 
 wensen met deze gezinsuitbreiding
- hij nog maar net een gezin had gesticht
- hij namelijk nog maar kortgeleden is   
 getrouwd met zijn Gaby

- wij hem daarmee ook van harte profi ciateren
- een andere Tivoli-telg ermee ophoudt
- wij afscheid moeten nemen van onze langstzittende voorzitter aller 

tijden
- wij Dré ontzettend dankbaar zijn voor zijn inzet in de afgelopen 13 

jaar
- wij er zeker van zijn, dat voor u hetzelfde geldt
- er in familiare kringen meer nieuws te melden is
- er namelijk nog een Tivoliaan in het huwelijksbootje is gestapt
- hij er echt (De) Werk van heeft gemaakt
- onze Stijn met zijn Chris is getrouwd op 21 juni jl.
- wij hen ook van harte feliciteren
- Stijn graag een beurt geeft
- dit het gevolg is van De Jeugd van Tegenwoordig 
- ook condoleances hier op zijn plaats zijn
- een oud-lid en de vader van ons zeer gewaardeerde lid Frans Veld-

paus is gestorven
- wij Frans en zijn familie heel veel sterkte toewensen bij het verwerk-

en van dit verlies
- de vakantieperiode al van start is gegaan
- wij u allemaal een hele fi jne vakantie wensen
- dit het laatste clubblad van het seizoen was
- wij nu ook gaan genieten van onze welverdiende vakantie
- we, net als u, natuurlijk ook weer ontzettend uitkijken naar het vol-

gende seizoen

★ ★ ★
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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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